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ΟΥΑΝΡΟΟῦΓΌΕΜ ἴῃ. τα] ΠΡ οὶ γαγὰπὶ ἀρρᾶγαῖι 4]Π6Γ Ἔν ηΣΓΕ νχ ροίυϊῖ, 4αΐη ΠΟΠΏ]1Α βιδσίῃης 
Ργδίεσια δ, ΠΟΠΠ1]4 τηϊην5 δοσυγαῖα ἀείοτγιρία ; ρᾶρηδιγι πη8Π| ἴηι Δ]ζθγατη ἀρρεπάεσγε νἱΐτῃ ε, 4υϊ- 

Βυι58 Ἰοσυπὶ ἱπνεηϊαῖ αιμάαυ!α πη] οΓι5 ποτ 6 ΠΕ νῈ] {πρρ]επάυπι ἔπεγῖς ν 6] οογγρεπάυτω. Ηΐς χυοηυς 
σοη͵οϊςηάά νοΐ! Μ᾽ αγίαγιγη [,δἔξιοηυπὶ ϑρθοϊηληα αχ {γιδι5 Οοάϊοῖθυβ 55. ϑγποάϊ Μοίσιιξ, ((οάϊοε 

125, 126, 127. ἴῃ (αζαίορο ποῆγο: γ14ε Ῥγαίαϊ. δά Ῥεηιαίθις ἢ.) ἃ α]. Μαιίῆδιὶ ουτπὰ Εά. ΑἸεχαπάσ. οο]- 

418; εχ Οοάϊος ΒοαϊἸείδηο, [,Αὐἀ. Οτδο. 56. (οἱ, [μαὐἀ. (.. 88.) ποίετο 61 ; εἴ 6χ ΟἸτδιοηῖθιις Εροϊε- 

ἢαδῆιςοϊ ϑογιρίογιβ ἰη (οάϊοε Ππηρυϊαγιὶ Μεδγιηδηὶ ; ἤξοποη εἰ 4114 αυάδγῃ Πυ)υπηοί!, 48 Γ,οἸοηυηλ ὥ- 

ΤΟΙ ἴῃ τηλΓρὶπα Γ[ΙΌΓΙῚ σογητηοαδ Ἰηίεγροηὶ ποη ροϊῆεηί. 

Ἰοϑῦλ. ΟΑΡ. 1. 2. ἐγὼ δίδωμι αὐτοῖς} διδ. τοῖς νἱιοις Ἰσραὴλ 
ἣν “ὦἦἦὅἦΣΥ ς ᾽ ε τσ 5 Κ «αἵ Ἅ 

125. 4. Πᾶς ὁ τόπος] α ὃ τ2ς, 126, 12). ἐφ ὃν ἀν] αν τς. 

λα {Φ᾽ τ26. ἡ ἐὰν 127. ὃν τρόπον] τροπῳ, ᾧ 5. 4. Τὴν ἔρημον] 
Ριαπλεῖ. εἰς τ2ς. τοταμᾷ ι"-ΕΕὐφράτα) ποταμδ μεγαλξ του Ἐυ- 

φρατε ι26. τοῦ μεγάλου] α τοῦυῶς. τοταμὰ 2] 127) 127. 
Εὐφρ.1 - τπασαν τὴν γὴν τὰ Χετίαιε 126. καὶ ἕως] α καὶ 1τ26. 
ἐσχώτης) μεγάλης 127. ς. καϊενώπιον] βδεις ενωπιον 126. καΊεναν- 
τιον 127. καὶ μετὰ σῇ} α καὶ 12). 8δ᾽ ὑπερόψομαί σε] α τ26. 
6. ἀποδιελεῖς] διαςελεις τ26. 

᾽ ’ ἐπ᾿ ποιεῖν τὼς. φυλαάσσεσϑαι Ὥοιεῖν 126. ἐνετείλατό σοι] αὶ σοι! 12ς, 
" Δι» "“ ϑ»Σ 4 2 ’ὔ’ 3 ᾿ 

126. καὶ οὐκ ἐκκλινεῖς] ἐκ ἐκλίνεις (ῆς) 126. εἰς δεξία---ἀριςερα] 

δεξια ἢ αριςερα της, τ26. ἵνα συνῇς ὅτς. δὰ ἤῃ. Ποπ1.} α 12 5, 126. 
8. Καὶ οὐκ---γεγραμμένα} αλλ᾽ ᾿να φυλάσσεις καὶ ποιεῖν τραΐα τὰ 
γεγραμμένα τ26. ἦν αὐτῇ] ἐν τῷ νύμῳ Μωσέως 126. ἵνα εἰδῇς] 
ἐνῷ φυλασσῃς 12ς. ινᾶ φυλασσῃ 12). τότε εὐοδωϑήση ὅτο. δὰ ἤη. 
οοπ).}] τότε εὐοδωσὼ τας οδας σα, καὶ τοτε συνήσεις 127. ἔς, ἤπε τότε 
υ1:. τ2ς. τότε εὐοδωσει τὰς οδᾶς σοῦ 126.Ύὁ. ο. Ἰσχ. καὶ ἀνδο.] 
αἵ. δειλιάσῃς, μηδὲ] α 126. φοξηϑῆς] φοξης τ26. εἰς παν- 

τὰ ἃ ἐὰν) οὁπε τιδ6. πάντα] -ἰ- τοπὸν τος, 127. πορεύῃ] τορευ- 
σὴ ἴζ2ς, 127. το. Ἰησᾶᾷς] Μωυσης 12ς. τι. Εἰσέλθατε] εἰσελ- 

ϑέτε τας, τ26. κα]ὰ μέσον] α καΐα τ26. τῷ λαβ]. 127. ἸΙορδ. 

τᾶτον}] α τετον 126. στατ. ὑμῶν] πᾶτ. ἡμὼν τ26, 12). διδ. ὑμῖν] 

Ἔ κληρονομησαι τ2ς. διδι ἡμῖν 26. 13. ἐνετείλατο---λέγω»] ενε- 
ε “ Ψ ς “Ὁ ε 

τειλαῖο Μωυσὴ λεγων τζό. ὁ παῖς Κυρίου). τ2ς. ὑμῶν) ἡμων 

127. ταύτην] κῶς. 14. ὑμῶν 2 εἴ 37 τῶς. ἥ ἔδωκεν] ἣν 
δέδωκεν 12). συμμαχήσετε] συμμαχησέϊαι 126. τις. ὥδελφ. 
ὑμῶν] αδελῷ. ἡμῶν τ'ς. κληρονομήσωσι] κληρονομήσεσι ταό. ὦπε- 
λεύσεσϑε] ἀπελευσεται 126. εἰς τὸ πέραν τ α του 126. ἐν τω πε- 
ρᾶν τ 12). ἐπ᾽ ἀναντολῶν] απο ανατολων τῷὼς. τ6. ὅσα ἐᾶν ἐν- 

’ὔ τ ὦ Ω , ᾽ὔ ψφυννΝἝΝΝ 
τείλη ἡμῖν) κεὰν τ2ς. 126. εἰς τᾶντα τόπον ἐῶν] οπε ἂν τ26. 

Ἵ {2 Ν ’ . 

ἀποςείλης] ςειληῆς 1.6. αποςελης 127. 17. Κατα ποαν]α] ΡΓΘΠ. 
Ἧ ΄ »" . 

και 12). Κατὰ παυ]α--- Μωυσῇ] α οὐπὶ ἰηϊεγπιοά. 156, 
μεϑα σΕ}] ἀακεσωμεϑα σου τς, τι26. «τὼς ἀκεσομεϑα καὶ σοὺ 127. 
πλὴν] καϑὼς καὶ Μωυση, πλὴν 156. ὁ Θεὸς ἡμῶν] α 12ς. ὃν 

ὔ μὴ Ε ε , Ν ν Ἵ 
τρόπον ἣν] καϑως 126. 18. Ὁ δὲ ἄνθρωπος --ακέση] οςις αν ἀπει- 

ϑησει χαὶ μὴ ἀκεση 125. ὃς ἂν ἀπειϑ-. σοι) ὁ ἀπειϑησας τ46. 
ὅςις μὴ] κογις τό. οςις ἂν μη 12). καϑ'. ἐὰν ἐντείλ. αὐτῷ} 12; 

126. ἀποθανέτω] ἀποϑανειτω τᾶς. 
ΟΑΡ, 11. τς. ὥσει ἡμέραι) ως ἐν ἡμέραις ὅτ. τυρὼν)] τυρὼς 

όι. ι6. ἔξη 2] εἰςόι. ἕως μέρους] ῥταετηῖττ. απὸ δαμὴν (Πς) 

τῆς πολεως ὅόι. εἰς τὴν] ἐπὶ τὴν δι. ϑαάλασσαν 29] ϑαλασσα 

ότι. εἰς τὸ] κόι. 17. τὰ ἸΙορδ.] Ἔ ετοιμοι όι. διέξαινον] διε- 

δησαν δι. 

ΟΑΡ. ΧΧΊΨ. 6. ἐξηγ. τὰς} ἐξηγ. υμιας" καὶ ἐξζηγαγον τους τοϑ. 
ε Ε “ - 

τ. Ἱεριχὼ 25] ῥγβπλττ. εἰς τοβ.,. 14. Κυριον} τον Κυριον το8. 

18. Θεὸς ἡμῶν ἐς] ἐςι Θεὸς ἡμὼν τοβ. 420. Ἡνίκα ἂν] ηνικα ἐᾶν 
1ο8. ὑμᾶς υἱ1.} ἡμῖν τοβ. 24. Κυρίῳ) ἘΞ Θεῳ ἡμῶν τοϑ. 
4:. τὰ ΘεΣ] α τοῦ τοϑ. 30. Θαμνασαραχ] Θαμναϑσαχαρ τοϑ. 

τὰ Γαλααδ) κα τε τοϑι ἐκεῖ 25] α 1:οϑ. 33. Γαξαὰρ 25] γη 

Βααρ τοϑ. ἕαυτξ] εαὐΐων τοϑ. τόπ. αὐτ.] εαυτ. τοχ. ᾽ιοϑ. ᾿Αςα- 
ρὼΘ] ῥγαιηϊτ. τὴν τοϑ. δεκαοκτώ] δεκα καὶ οκτῶ τοϑ. Ψατίαπίος 
Οοὐϊςεὶς τοϑ. ἴῃ ςᾶρ. χχῖν. οαἴῃ αἰΐφιιο ἱπίε {τυ θειμάϊπν ἐγαηΐ οπι [π. 

4 ἠ 
ακδσο- 

γ. Ἴσχυε--- ποιεῖν] καὶ φυλασσεσϑε, 

Οὐοηϊαπὶ νέγὸ π᾿ ρἰεγϊίαιιε ςοπίεπεϊς οτιπὶ (οάϊος το. εἰ ἘΔ. Οοη. 
ἰεξιίοηεβ 1τ85 τδητυ πὶ ποῖανὶ αυΐδιυ5 ἂὉ Βογυπὶ υϊγοαὰς ἀΠΐογεραι. 

ἸΌΡΙΟΕΒ. ΟΑΡ. 1. ει. Καὶ ἐγένετο] εγενέϊο δὲ τζς. καὶ ἐπη- 
ρώτων) και ἐπηρωΐησαν 126, 127. ὥς, ἤπε καὶ, τὩς. ἀφηγόμενος 
"126. τρὸς αὐτάς) μετ᾽ αὐΐε τιΖ6. 4. ἐν ΧΕΙΡῚ] ἐν τῇ χειρι (ἢς 
ἴΠ|Ώ8} 12ς, 12). 43. πρὸς τὰς Χαναναίους] τὸν Χαναναιον 12ξ. τῷ 

Χανα τζό. 4. ταρέδωκε] ἐδωκε τ'ς. ς. καέλαδον]} ευρεν 127, 
καἸέλαξθον---κα]έδραμον σοπι. [4.1 καὶ ἐπωλέμησαν (ἢς) καὶ τὸν Α- 
δωνιξεζεκ καὶ ἐφυγε καὶ κατεδραμον 12ς. πααρετάξαντο] επολε- 
μῆσεν 122. 6. καίδραμον] καἸεδιωξαν τ26, τ2). ἐλάξοσαν) 
χκατελαξον τ2Ζς. ἀπέκοψαν] ἔκοψαν τὩς, 126. χειρῶν αὐτῷ] 
α αὐΐε τως. καὶ τὰ ἄκρα) α τὰ ἀκρὰ 12ς, 126, 127. 7.ὕ χειρῶν 
- ποδῶν] χείρων καὶ τοδὼν 15 ς. «χείρων αὐΐων καὶ τῶν τσοδὼν αὐτῶν 

126, 127. ὥποκεχομμένοι) τετμήμενοι τ26. συλλέγ.] ργρεπηϊτε. καὶ 
12) 12). ἄνταπέδωχε) απεδωχε τΩό. καὶ ἄγεσιν] και ἡγάγον 

126, τ2). 8. ἐπολέμεν] ἐπολεμῆσαν 15, 126, 127. ἐνέπρησαν] 
ἐνεπρισαν 12) 12]. ἐν πυρί] λὲν 126. ο. πρὸς τὸν Χαν.] ἐν τῳ 
Χαναναιίω 127. ὥς, ἢπε εν, 126. τὸν κατοιχ. τῷ καἼοικαντι 126. 

κατοιχδντα--- Χεδρών 45. ἴῃ οοπη. [64.] κατοικία εν Χευρων τᾶς. 
10. ὄνομαω---τορότερον] ονομα Χευρων ἐμπροσϑὲν ἣν τ2ξ. τ. ἔμ- 
προσϑεν) α τῶς. 12. Τοῖιϑ ἀθείξ 12ς. τ΄προκαϊαλάξηται] λαξη 
126. 13. Καὶ προκατ. αὐτὴν] ἣν προχκατ. τᾶς. υἱὸς---ὁ νεώτερος] 

α Οιπὶ Ἰηϊεγπγοά. 12 ς- 14. καὶ ἐγένετο---λύτρωσιν ὕδατος νεῖ. τς. 

λ ουπὶ ἱπεεγτιεά. τας. ἐπέσεισεν] ἔπεισεν 156. ἐπεσ. αὐτ. Γοϑον. 
15} νυπερείλατο τῇ 12). απὸ τῷ ὑποξυγ.} κα 1.26, 127. ἐκϑέδοσαι] 
ἔκϑοσαι τι26. τες. ἐκδέδοσαί με] ἐκδεδωκες με 126. τ16. τῶν φοι- 
νίκων} α τῶν τ56. καὶ καΪῴκ.] ργαεπηΐτς. καὶ ἐπορευϑησαν 12 ς, τΩ6. 
17. ᾿Ανάϑεμα] ἐξολοϑρευσιν τᾳς. εξωλοϑρευσις τ26, εξολοθϑρευσεις 
127. 18. ἐδὲ τὰ ὅρια αὐτ. τοῦ] α τς. περισπόρια] ορια 127. 

αὐτῆς] αὐῇων 12ς- 19. ἠδυνάσθησαν] ἡδυναῖο 126, 127. αὐτοῖς 
βη4].} - καὶ αρμαῖα σιδηρχα ἦν αὐτοῖς τᾶς, 12). 420. Καὶ ἔδωκαν) 
καὶ ἐδωκε τζς. κχαϑὼς ἐλάλ.]} καϑα ἐλαλ. 126. «41. ἐν Ἱερασ. 15] 
λὲν 126, 127. καὶ κατῴῷκ. ὁ] α καὶ εἴ ὁ τ2ς. ἐν Ἱερεσ, 95} 
α 127. ἕως---ταύτης] εὡς τὴν ((6) σημερον τι26. 422. οἱ υἱοὶ] αὶ οἱ 
126.Ἠ. Ἰωσηφ---κ͵κατεσκέψανἼο νετ. 23.} α σὩΠπῚ ἱπίεγπηθά. 125. καὶ 
γε αὐτοὶ] α γε 126. καὶ γε και αὐὑτοῖι 12). καὶ Κύριος---Βαιϑήλ 
νεγ. 23.} α ουπὶ ἰηϊογπιοά. 6. 23. καὶ καϊεσκεψ. Βαιϑ..7 οἱ υἱοι 
Ισραηλ καῖα Βαιϑ. 15). ἔμπροσθεν] α 126. 424. ποιήσομεν) 
ποιήσωμεν τὼς. ὅς. ῥομφαίας) μαχαιρας τξ6. «46. αὐτῆς 15} 
τῆς πολεως 127. τᾶῶτο ὅζο. δὰ ἤπ. σοη1.} ἕως τὴν σημέρον 127. τῶτο 
ὄνομα} τοῦτο τὸ ὀνόμα 126. αὐτῆς] αὐτῇ τὼς. 427. ἐξῆρε] ἐχλη- 
ρονομῆσε 1255126. περίοικα 1“ -οϑύυγατ. 29] περι ταπίυπὶ 12 ς. δὲ 
τὴν Θανὰκ---ϑυγατ. αὐτῆς 29] εδὲ τὴν Εχϑανακ σδὲ τὰ τοερισπορια 

αὐτῆς (ἴῃ πιᾶτρ, ἃ ῥυϊτηα π|.) 127. Δωὼρ-- Βαλάκ] Ιεδλαὰμ τ26. 
τὸν κατοικαντα] τες κατοικίας 12). δὲ τὰ περίοικα 2" -- καὶ τὰξφ 

ϑυγατ. αὐτῆς] αὶ συπι ἱπιεγιηθά, τὼς. δὲ τὰς υτ.τοϑύυγατ. αὐτῆς 
υἷ1,7 Χ οὐπὶ ἰπίεγπιθά. τῳ6. κατοικ. Ἰεδλαὰμ) καάτοικ. εν αὐΐαις" 
καὶ ἐν ἱεμδλααμ τὼς. ᾿ἸΙεδλαὰμ--ϑυγατέρας υἱι.] Ιεδλαχμ και 
τας ϑυγατερας 127. εδὲ τ. ϑυγατ. αὐτῆς υ11.]. 125. γῇ ταύτῃ] 
λταυτὴ 12ξ, 1227. 28. ὅτι ἐνίσχυσ.] καὶ ἰισχυσ. τ25. καὶ ἐποί- 
ησε] ἐϑέτο 12). καὶ ἐξαίρων---καήοικ. ἐν Γαζέρ νεῖ. 20. αὶ οὐπὶ ἰπ- 



ΑΡΏΕΝΡΌΑ ΕἸ ΕἘΜΕΝΌΑΝΘΌΑ ΙΝ ΤΟΜΟ ΠΙ. 

ἰετπιθὰ, 125. 240. καὶ καΪῴκει---ἐν Γαζὲρ 27 αὶ οὐαὶ ἱπίογπιδά. τ26. 
καὶ ἐγέν. εἰς φόρον] κα τᾶς. ἐγέν. εἰς] ἐγεν. αὐτῳ εἰς τῶ26, 127. 
30. Τοῖυβ ἀεε τζό. ἐεδὲ τὰς κατοικ. Δωμανά] ἐν Αμμαρ τᾶς. 
καὶ ἐγέν.} -᾿ ὁ Χαναναῖος τ27. 381. Καὶ ᾿Ασὴρ---εἰς φόρον] α ουπὶ 
Ἰητετπηεᾶ. τὼς. καὶ ἐγέν.---Δὼρ] α ῃϊς 12). καὶ τὰς καΐοικ. Σιδῶνα 
ὅζο. 14 ἤη. οοπ.} καὶ Σιδωνα, Χαλααφ, Χαζιφ, Χελκα Αφεκ καὶ Ῥοωξ 
Ως. Ροΐξ Σιδωνα ἢς: καὶ ἐγένετο ὁ Χαναναιος εἰς φορον ἀντ και τὸς 

κατοιχξντας Δωρ, καὶ τὰς κατοικεΐας Δαλλαφ, καὶ τον Χαζειξ καὶ 

τον. Χελδα καὶ τὴν Ναφεχ καὶ τὴν Ῥοωξδ 15). Δαλὰφ] Χαλαξ τ26. 
32. ἠδυνηϑὴ] εδυνηϑησαν τζς. ηἡδυνασϑη 126. ηϑυνηϑησαν 127. 
ἔξαραι αὐτόν] ἐξαραι αὐες τὰς, 127. 33. τὰς κατοικ. Βαιϑανάχ!] 
Βεϑλαεναϑ σαίεγ. οὐ τς. Βαιϑανάχ---οἰ δὲ] Βαιϑλααναϑ- οἱ 
δὲ, “ϑεῖοτ!β οὐ 5, 12). καὶ τὴν Βαιϑενὶθ}] αὶ 12 ζς. [ἴῃ ἔπε νετγ. δά άϊι. 

καὶ κατωκῆσεν Ισραηλ εν μεσῳ τῇ Χαναναιου 15ς. Ἰπίυρετ δάάϊτ, του 

κατοικδῦος τὴν γὴν 12). 34. αὐτὸν καταβ.] αὐΐες καταξ. 16. 
ἃς. κατοικεῖν] Ῥγδηλτε. τὰ 127). ἂν ᾧ ι"--ν ᾧ αἱ) καὶ οἱ ἀρκοι καὶ οἱ 

12ς. Θαλαρὶν] Σαλαξιν 12ς, ι26.ἁ. ἡ χεὶρ οἴκα] αὶ οικξ 127. 
ἐγενήϑη αὐτοῖς] ἐγένετο αντῳ 12 ς, 127. ἐγενηϑη αὐΐῳ τ26. 456. ἀπὸ 

τῆς ἄναξ.} ἐπάνω τῆς αναῦδ. τς, 126. ἀπὸ τῆς σέτρας] επὶ τῆς 
τετρὰς 12ξ, 127. 

ΟἌΑΡ, ΥἹ. 37. καὶ ἐπὶ πᾶσαν] ἐπὶ δὲ τασανότ. 18. ὥρϑρισε 
-ἐξεπίασε] ορϑρισας Γεδεων τὴ ἐπαύριον, ἀπεπιασε δι. λεκάνη) 
λεκανηςόι. 309. τειρώσω--ἅπαξ 529] αὶ οὔπὴ ἰπϊοιτηθά. 6. καὶ 
γενέσϑω ἢ] γενηθήτω δὴ ὁ. γενηθήτω) α ὅτ. 

ΕὕΤΗ. ΟΑΡ.Ἱ. τ. ἐν τῷ κρίνει» τὰ Χρίνειν τᾶς. 

πῇ} λιμὸς ἐπὶ τὴν γὴν 12ς. καὶ ἐγέν. λιμὸς] εγέν. λειμος 127. 

δύο} κα τᾶς, 15). 42. ᾿Ελιμέλεχ]) Αδιμελεχ, 12» 127. καὶ ὄνομα 
--Νωεμὶν] αὶ οὐπὶ ἰπϊειτηθά, τς. καὶ ὅν. τοῖς δυσὶν] καὶ τοις τῷ ξ. 

Μααλὼν καὶ Χελαιὼν] Μανωε καὶ Χελ. τ2ς. Μααλλῶων καὶ Χελλεὼν 

127). τῆς Ιδδα} α τῆς τ2ς. ἤλθοσαν] ἡλϑὸον 127. 
λείφϑη] καϊελειφϑησαν τ2ς. 4. ἐλάβοσαν) εἐλαξον 12, 12). ὡς 
δίκα} ὡσει δέκα τᾶς, 12). ς. καίγε ἀμφότεροι) κα ΄12ς. καΪε- 
λείφϑη ἡ γυνὴ ἀπὸ] καελιφϑη ἡ γυνὴ μονὴ απὸ τω). ἀνδρὸς αὐτῆς] 
α αὐΐης τὼς. καὶ ἀπὸ τῶν] και τῶν ΄ι2ς. 6. ἀπέςρεψαν] ἄνε- 
φρεψαν 12). ἐν ἀγρῷ Μωὰδ] , Μωαβ τως. ἐπέσκεπ]αι] ἐπε- 
σχεψατο 127. δᾶναι αὐτοῖς ἄρτες} τὰ δεναι αὐτοῖς ἀγρᾶς 12. 
“.. ἔξηλθεν] Ἔ Νοεμεν τὼς. -Ἐ ἢ Νοεμμειν 127. 8. ταῖς δυσὶ] 

αϑυσι 127. ἀποςράφητε) αποςραφηϑι της. εἰς οἶκ. μητρ. αὐτῆς] 
εἰς τὸν πατρικὸν οἰκον αὐΐης τ2ς. ποιήσαι] και ποιῆσαι 125» 127. 
μετὰ τῶν] καὶ μέϊα των τας. 9. ὑμῖν] -“Ἔ ἔλεον τῶς, 127. καὶ 
εὕρητε] καὶ εὑροιτε 127. ἐπῇραν] ἀπῆρεν ἐκαφὴ τ2ς. -᾿ ἑκαςῊ 127. 
το. εἶπεν] εἰπον 12-ς, 1220. τι. δῆ] ΄2ς. 12. ὅτι εἶπα] καὶ εἰπὸν 
124) 122. ὅτι ἔς! μοι] οτι οὐχ ἐξ! μοι 125) 127. γενηϑηναι με] 
γένεσϑαι μοι τᾶς. γένεσϑαι με 127. καὶ τέξομαι] εἰ δὲ και τεξομαι 
12ς. καὶ εἰ τεζομαι.τ2). 13. τροσδέξεσϑε) τροσδεξασϑε τας. 
ἀϑρυνϑ.] ἀνδρυνϑ. τ2ς, 12). μὴ δὴ] μηδὲ τᾶς. 14. ἐπῇραν] 
απηρᾶν τᾶς. φων. αὐτῶν] α αὐΐων τας. τς. Καὶ εἶπε--Ῥὰ9] 
καὶ εἶπεν αὐτῇ Νοεμμιν 125. λαὸν] τον λαὸν 12ξ, 127. καὶ τρ. 
τ. ϑεὲς αὐτῆς] ἴῃ τηᾶγρ΄. ἃ ῥεπιᾶ τη. 12). τῆς συννύμφα σε) αὐτὴς 
τ2ς. ι6. Μὴ ἀπαντησαί μοι) μὴ ὠπαντῆσαι με τ'ς. μὴ μοι γε- 
ψοιτο 127. ἢ ἀποςρέψαι) ἢ του ἀπορρεψαι 1ι26. ὄπισθεν) ἀπὸ 
οπισϑὲν τ2ς. ὅτι---ἐὰν] οτι ὅ ἐὰν 12ς, 127. τπορευϑῇς] “ συ 
12) 12). αὐλισθῇς] Ἑ σν 12. αὐλισϑήσομαι] -Ἐ ἔκει τᾶς, 
127. ὅλας σου] ρῥγαεπηϊς. οτι 12 5» 127.ῳ 17. ποιήσαι μοι Κύ- 
ριος1 ποιήσαιμι (ἢς) ὁ Θεὸς 12ξ. 18. αὐτὴ] ἡ ῬΣΘ' τ2ς. Ῥ59 

127: τ9. Ἐπορεύϑ. δὲ] καὶ ἐπορευϑ. τὲς, 12). αὐτὰς εἰς Βηϑ- 
λεέμ ι᾿---ἤχησε] εἰς Βηϑλεεμ καὶ ἡχῆσε τ2ξ. καὶ ἐγέν.---Βηϑλ. 2] 

αι οὐτῃ ἰητογπιεα. 127. 20. πρὸς αὐτὰς] προς αὐες τως, 127. κα- 
λέσατε] ρτοοπηίεῖ. αλλα 12ς, 127. ἱκανὸς} ἰσχυρὸς τὼς. 21. Ἐγὼ] 
ἐγω γαρ τᾶς, 127.. ὥπέςρεψε) ἐπεςρεψεν 127. ἐκάκωσε] ἐσωσε 
τ2ς. 22. ἐπέρρεψε) ἀπερρεψε τ2ς. ταρεγενήϑησαν) ταρεγε- 
ψοντο 127. 

λον, 

καὶ ἐγένετο 

4. καΊε- 

Ι. ΕΟ. ΟΑΡ. 1. τ. ἔΑνϑρωπος ἦν] ανϑρωπος τις ἦν 12ς. καὶ 

ἀνϑρωπος ἦν τι. 2. Καὶ τότῳ] καὶ τατο τᾶς, 127. 3: Κυρίῳ 

τῷ Θεῷ σαδαὼϑ] τῳ ΘΘεῳ ταντοχρατορι σαδαωθ τ2ς. τῳ Κυριῳ Θεῳ 

τπαντοκραΐορι σαθαὼδ 157. εἰς Σηλώμ] ἐν Σιλωμ 12 7. καὶ ἔχεῖ] 

Ὁ ἦν τας. οἱ δύο] κα οἱ ΑἸεχ. 4. ἡμέρα] ργαπεῖττ. ἡ τς. γυ- 

γαικὶ] τῇ γυναικὶ 127. υἱοῖς αὐτῆς] νιοις αὐὖῖα τ2ς. ς. μερίδα 

μίαν] μεριδαν μιαν καῖα προσωπὸν 127. ὅτι ἐκ] κα ὁτι 1457... ὑπὲρ 

ταύτην] ὑπὲρ τὴν Φενανναν τ2ς. “127. 6. ΡΠ ΠοΙΡῖο δα τ. καὶ 

παρωργιζεν αὐΐην ἡ ἀντιζήλος αὐΐης π᾿αρωργισμῷ, (ἢ) ἐξεϑένεσα αυ- 

τὴν τᾶς. χαὶ ταρωργιζεν αὐτὴν ἡ αντιζῆλος αὐτῆς τραοργίσμῳ εζεδε- 

νασα αὐΐην τ2). Κύριος] τὴς. ϑλίψιν) μεμψιν 127. ϑλίψεως] 

ψυχης τὲς. αὐτῇ παῦδιον] αντῳ παιδιον τ2ς. 7. ἀναβαίνειν αὖ- 

σὴν] αναξηναι αὐΐον τζς. καὶ ἠϑύμει] ὅτως ταρόργιζον (ἢς) αὐην 

᾽χαν ἤϑυμεςι 12). 8. εἶπεν αὐτῇ 2.1 α αὐτῇ 125) 127. Τί ἐςὶ σοι 

- ἐσθίεις] τί οτὶ κλαίεις καὶ σκ εσϑιεις 127. 
τέκνα] -Ἐ εἰμι 127. . τὰ δίφρου] α τῇ 127. 
10. τοροσηύξ.} τροσευζ Αννα 127. 
το] εὐξατο τως, 127. Κυρίῳ] “Ε τῳ Θεῳ τᾶς. -Ἐ τῶν δυναμεων 
127. ἐπιδλέπων)]  12ς. καὶ μνησϑῆς μου] α 12ς. -Ἐ καὶ μὴ 
ἐπιλαϑὴ τῆς δελης σου 127. καὶ δῷς] και δὸς τ2ς. σπέρμα ἂν- 

δρῶν) σπέρμα ανδρος τῶὼς. δοτὸν] α τ2ς. 12. ἐγενήϑη] α 12ξ. 
ἐγένετο 1292. ἐνώπιον Κυρίου) α τΖ2ς. ἐφύλαξε] ἐφυλασσεν 127. 
13. αὕτη ἐλάλει] Αννα αὐτὴ ἐλάλει 12). καὶ τὰ χείλη] τὰ δὲ χει- 
λη 12). φωνὴ αὐτῆς], ανΐης ᾿'ς. ἐκ ἠκόετο] -[- καὶ εἰσηκεσεν 
αὐτῇ Κυριος τως. -Ἐ καὶ εἰσηχεσεν αὐΐης ὁ Κύριος 127. 14. το- 

βεύου) ἀπελϑὲ 125) 1270. τις. ὠπεκρ. Αννα καὶ εἶπεν] εἶπεν Αννα 
125. ἡ σχληρὼ] ἐν σκληρα 125, 122. καὶ μέθυσμα] , τ2ς. 
16, Μὴ δῶς] μὴ δὴ δὼς 12). εἰς ϑυγατέρα ] ργεεπετξ. εἰς ττροσωπὸν 
127. ἄδολεσχ. μου} κα τᾶς. -Ἐ καὶ εκ ὕληϑους αϑυμίας μου 127. 

ἐχτέταχα] ἐχτετηχα 12ς. ἕως νῦν] ως τῷ γὺυν 12, 12). 17. ἀπεκ- 

ρίϑη---αὐτῇ] εἰπεν αντῃ Ἦλι τς. εἶπεν αὐτῇ] εἰπεν προς αὐην 127. 

τύπ]ει} τυχἼη 127. 
φλιῶν] φλοιων 12. 

κλαίουσα] κα ΄Δξς. 11. ηὔξα- 

τᾶν αἴτ.] τὸ αἰτι τὰς. ὁ Θεὸς] ργαεπεῖτι. Κύριος 127. ὃ ἡτήσω--- 
ὀφθαλμοῖς σου ἴῃ οοπι. {64.] α οὐπὶ ἱπτεστηεά, τ... 18. Καὶ εἷ- 
πεν] ἡ δὲ εἶπεν 127. εἰς τὴν ὁδὸν αὐτῆς] α΄2ς. κα εἰς 127. καῖά- 
λυμα αὐτῆς] αὶ αὐΐης 127. ἔπιε] εἶπεν (ῆς) 127. ἀτ10. Καὶ ὀρϑρί- 
ζεσι] ορϑρισανῖες δὲ 12). καὶ προσκυνᾶσι) προσεκύνησαν 127. πο- 
ρεύονται] ἐπορευϑησαν 127. ᾿Αρμαϑαὶμ] ργδυηῖτ. εἰς 128) 127. 
τὴν Ανναν γυναῖκα) Ανναν τὴν γυναικα 155) 1227. 540. Καὶ ἐγενή- 
σης τ-ἡμερῶν} κα συπλ ἱπίεγηχεὶ, 12 ς, 12). Καὶ ἐγενήϑη--ουἰὸν] ἐγε- 
νετὸ δὲ ἐν καιρῷ τῶν Ἡμέρὼων καὶ ετεχὲν Αννᾶ υἱον 12). καὶ εἶπεν, 
Ὅτι] λεγεσα οτι τᾶς. λεγεσα 12). Κυρίου--ἠτησάμην) Κυρίου, 
παντοκράτορος ἡτησαμὴν τς. Κυριου σαδαωϑ' Θεξ τραντοχραῖορος 
ἡτησαμὴν 12). 21. ὁ ἄνθρωπος] κα 12ς. τὴν ϑυσίαν] κα τὴν τ2ς. 
καὶ τ᾿ εὐχ. αὖτ. καὶ πάσ.} και ἀποδαναι τζς. καὶ ἀποδαναι σασας 
τὰς εὐχᾶς αὐτὰ καὶ τασας 122. 22. μετ᾽ αὐτῷ] α΄2ς. Ἕως 
τῷ ἀναδῆναι] ργρεπηῖτ. οὐκ αναξησομαι 127. τὸ παιδάριον] -{- μετ᾽ 
ἐμοῦ 127. ἐῶν] οταν δὲ 12). καὶ ὀφθήσεται} και τῶΖς. κα- 
ϑήσεται] χαϑεσθηήσεται τ2ς. 4κ3. εἶπεν αὐτῇ α αὐτῇ 12ς. ὃ 
ἀνὴρ αὐτῆς] α τὲς. ἄγαϑ. ἐν ὀφ9. σΕ] ἀρεξὸν ἐνωπιὸν σὰ 12, 127. 
κάϑου ἕως---ἐκάϑισεν ἡ γυνὴ} αὶ οὐπὶ ἰηϊετπηεά, τως. ἀλλὼ ςήσαι] 
τλὴν ςῆσαι 127). τὸ ἐξελϑὺὸν] ργεαπιϊτε. τὰν 127). ἢ γυνὴ] Αννὰ 
12). ἐϑήλασε δο. δὰ ἤη. ςοπ).} ἐϑηλασεν ἡ γυνὴ τὸν νιον αὐης 
ἐως ἃ ἀαπεγαλακτισϑὴ 12. ἕως ἂν 29] εὡς καὶ 5). 44. εἰς Ση- 
λὼμ] ἐν Σηλω τως. οἰφὶ] ἰφι τῶ ς. οἰφειὶ 127. καὶ εἰσῆλθεν] και 
εἰσηλϑον 1537}122. ἃς. ϑυσίαν) -᾿ τῶν ἡμέρων 12, 12). καὶ 
προσήγ. τὸ ταιδ.}  τ2ς. ἔσφαξε] ἐσφαξαν τ27). τὸν μόσχον] 
ῬΓΕΠΜ τ, καὶ τῶ 5. καὶ τοροσήγ. ᾿Αννα---καὶ εἶπεν νετ. 26.] καὶ εἶπεν 

Αννὰ προς Ηλι 12. προσήγαγε 23} προσηλϑὲν 12). 426. Καὶ 
εἶπεν] -Ἡ αὐῇῳ 127. κύριε] 12ς. 27. προσηυξάμην] προσευξαμην 
προς Κυριον 12). δ ἤτησ. παρ αὐτῷ) κα τὼς. 28. Κάγὼ κιχρῶ] 
καὶ ἔγω κεχρῆμαι τὼς. καὶ ἐγὼ κιχρῆμι 122. τῷ Κυρίῳ] α 12ς. 
ἝἜ καὶ τροσεκυνῆσαν τῳ Κυριῳ 127. 

1. ΕΟ. ΟΑΡ.1. τ. Καὶ ἐγένετο] α καὶ τᾶς. ἐκαάϑ' Δαυὶδ] 
’ ᾿Ὶ Ν "ὦ 

α Δαυιδ τ2ς. 2. ἐγενήθη} 12. καὶ |δ4} κα καὶ τῶς. ἐκτὰ 
ΩΣ Ἁ 

λαξ Σαδλ) εκ τῶς. τὸ λαξ τε μετὰ Σαξλ 127. καὶ ἐγένετο] 
λ 

λα ἔγενετο 12;ς. ἐγένετο δὲ 122. καὶ ἔπεσεν] χα! τ2ς. 48. εἶπεν 

αὐτῷ] εἰπεν προς αὖον τ2)7. Πόϑεν σὺ παραγίνη) τοϑὲν τταρέγενου 
Α 4λ 3 - Ψ 3, “Ὁ 

127. πρὸς αὐτὸν) κα 25. ἐγώ] κα 122. 4. εἶπεν αὐτῷ} λα αὐτῳ 
ι2ξ, 127. Ὅτι ἔφυγεν] οτι' πεφευγεν τᾶς. πεφευγεν 12). χ τῇ 
πολέμου) Ἔ ἐκ τῆς παρεμβολῆς 127. καὶ τοεπ]ωκασιν] καὶ ἔπεσον 

12). καὶ ἀπίϑανον)] α 12). ἀπέθανε) τεϑνηκασιν 127. 
παιδαρίῳ---αὐτῷ αὶ οὐπὶ ἰηϊεγπηοά, τος. 

αγΐειλαντι (ἢς ἴῃ) 127. 
15} Α 125. 

ς. τῷ 
τῷ ἀπαγγέλλοντι] τῳ ἀπ- 

τέϑνηκε] τεϑνηχασιν 1272. ὃ υἱὸς αὐ- 
6. Καὶ εἶπε--περιέπεσον] καὶ εἰπε περιπίωματι σπερι- 

ἐπεέσον 12ς. τὸ ἀπαγγέλλον] τὸ απαγίειλαν τ2)7. τῷ Γελᾷ.} 
τῷ 1259 1227. ἰδὲ] αιῶς. Ἀ7. ἐπὶ τὰ ὀπίσω] καὶ ἐπὶ τὰ 127. 
καὶ εἶδε με] κα ΄ῶς. καὶ εἶπα] καὶ εἰπὸν (ῆς νεγ. 8.) 15 ς, 127. 
8. ᾿Αμαληκίτης ἐγώ] Αμαληκειτης 12). 9. ΣΤῆΘΙ) ἐπι ςηϑιὲ 129 

127. ἐπάνω μου] ἐπ᾿ ἐμε 12). κατέσχε] κατέχει 127. ὅτι 
πᾶσα] καὶ ετι τᾶς, 127. ἐν ἐμοί ] ρυξεπιίτ. ἐξὶν 122. το. βα- 
σΐλειον] διαδημα 15). ἐπὶ τὴν κεφαλὴν] ἐπι τῆς κεφαλὴς 12, 127. 

χλιδόνα] χληδονα τὰς. χλιδωνα 127. ἐπὶ τὲ βραχίονος] ἐπὶ τὸν 

βραχιονα τ2ὼςΞ. τι. ἱματ. αὐτὉ] ἱματ. ἐαντα 127. 
ἐπὶ Ἰωναϑ.} α ἐπὶ 1τ2ζ. τὸν υἱὸν αὐτῷ} ι2ς. ἐν ῥομφαίᾳ} σφο- 
δρα τας. 13. υἱὸς ὠνδρὸς} λα ἀνδρος τῆς. 14. εἶπεν αὐτῷ} 

καυτῳ τ2ς. χεῖρα] χείρας τᾶς. Ργαέγηϊτ. τὴν 1227. 1. τσαι- 
δαρ. αὐτὰ α αὐἴε τζς. καὶ εἶπε δις. δὰ ἤη. ςοητ.} και εἶπεν προσ- 
ἀγάγετε αὐτῳ καὶ ἀψασϑε αὐε και ἐπαταξαν αντον καὶ ἐδαλον αὐτὸν 
ἐπι τὴν γὴν 12). 6. εἶπεν πρὸς αὖτ. Δαυὶδ] εἰπε Δαυιδ τας. 
λέγον] λεγὼν 123. Ὅτι ἐγὼ] , οτι τῶ ς» 127. ἐϑανάτωσα] τε- 

ϑανατωχα 12). 17. τὸν ϑρῆνον τᾶτον] α 2ς. καὶ ἐπὶ Ἰωνάϑ.] 

᾿ 
12. και 
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καὶ ἐπὶ Ἰωναϑαν---διδάξαν νεῖ. 18.} καὶ Ιωναθαν καὶ 

εἰπε) τις διδαξαι 12ς. 18. Ἰόδα]} Ισραηλ και Ισδα 127. ἰδὲ τ-- 

εὐϑδς] αὶ οὰπὶ ἰηϊοπιηδά. 129. εὖϑες] ἐχϑὲς 122. [1- Στῆλω- 

σον---τραυματιῶν] ἀχριδωσαι σήλωσαι Ἰσραὴλ νπὲρ τῶν τεϑνηκοτων 

ἐπὶ τὰ ὑψη σε τραυμαἤιων τ'ς. καὶ εἰπεν ακριξασαι Ισραηλ τερι τῶν 

τεϑνηκόϊων ὅς. 127). ἔπεσαν] ἔπεσον ({:ς Ἰπέτα) τ2 ς, 127. 20. ἀναγ- 

γείλητε] απαγίειλητε τ25,) 12). καὶ μὴ] μηδὲ 12}. ἐξόδοις } οδοις 

127. μῆ ποτε εὐφραν.] ὁπως μὴ εὐφραν. 137. μήῆ ποτε ἀγαλλ. 

3νγ.] τος. μήποτε ἀγίαλλ. ϑυγατ. τ. ἀπεριτ,] μῆδε γαυριασω- 

σιν ϑυγαάτερες ἀπεριτμήτων 122. 421. τὰ ἔν] κὲν 1227... κατα- 

ξατω---ὑετὸ,} α ουπὶ ἰηϊοετπιεά, 127. μὴ ὑετὸς] α μη 125. ἐφ᾽ 

ὑμᾶς ἄς. δὰ ἤῃ. (ση).} ἐφ᾽ ὑμᾶς μητε δροσος μητε νετὸς ἐπὶ τὰ υψη σε 

ορῃ ϑανατοῦ, οτι ἔχει ἐξηρθη σκέπη δυνώτων σχεπη Σαδβλ οὐκ ἔχρισεν ἐν 

ἐλαιὼ 127. δυνατῶν] δυνάφςων τς. ϑύρεος---δυνατῶν ἵπ σοπι. ἴε4.] 

χὐδι 42. ᾿Αφ᾽ αἵματος-- δυνατῶν] εξ αἰμαἷος μαχητων καὶ εκ 

τόξον] ὡς τοζον τὼς. ἀπεςράφη) ἄνε- 
ἀνίκαμψε] ἀνεξρεψεν 127. 

λέοντας] λεοντὰ 

λα ἔπι 127. 

ξεᾶτος τραυματιων 127. 

φξρεψεν 12). εἰς τὰ ὀπίσω] κ τῶς. 

23. εὐπρεπεῖς} αὶ 12 25) 127. 
3 ’ 

Ιὼς. ἐχραταιώϑ.) δυνατοι 127. 
ἀναφέροντα )ῦ ἀναφερον τς. χρυσᾷν] χρυσιον 127. 

τον μάτισμον 127. Ως. τὸ πολέμου) Α ΤΞ 127. 

τραυματ.Ἷ εἰς ϑαναΐον ετραυματισϑης τᾶς. ῆς, δἀάο ἐμοι, 127. 
ν᾽. ΔΑ ᾿Ὶ ᾽ ΄ Ἶ Γι 9 ᾿ 12 26. ἐπὶ σοὶ] ἐπι σε τ2ς. ἀδελφέ με] μξι2). [ωναϑαν] 125. 

ὡραιώϑ. μοι) ὡρᾶϊος ἐμοῖι 127. μοι σφόδρα) [βου σφοδρα 12ξς- 
γ « «ε«Ἡ 

ἰϑαυμαςώϑη ἅς. δὰ ἔπ. σοη:.} ἐπέπεσεν ἐπ᾿ ἐμοι ἡ ἀγαπησις σου, ὡς ἢ 
“Ὁ ὡ ᾿] ’ 

ἀγαπησις τῶν γυναικῶν 122. 47. Πως] ρῬγιρδγηῖ. καὶ 125. ὥπω- 

λοντο] ἀπώλετο τ2ὼς. πτολεμιχα] ἐπιϑυμητα 127. 
᾿ Γ . Ά 

ΟΑΡ. ΧΧΙΝ. Οἴκαι. εχ Ορρ. Οταςὶς Ερῆγ. 5γ. ὀ 1. ὀργὴν 
Ἵ « δ «δ 2. ἡ) ᾿ ῇ ) 

Ισρ.} Περεσαλὴν ἐπέτεισε) ἔπεσησε (ῇς 

Βαδιζε] τοορεύϑητι καὶ 
Ὁ 3 3. "Ὁ Ν Ἀ ἈΝ. ᾿Ὶ Ὶ ζέ ἰφή τῆς μετ᾽ αὐτὰ φυλὰς] τὰς φυλὰς ο. πρὸς τὸν βασιλέα] τῷ βασι- 

λεῖ καὶ ἐγένέο] καὶ ἦνὁὸ ἀνδρῶν δυνάμ.] ἀείαπι το. Ἥμαρτον) 
ἡμάρτηκα ὃ ἐποίησα) ποιήσας τὸ ῥῆμα τᾶτο παραξίο. δὴ τὴν 

᾽ ο. » ἌΝ ΞΙ , “ “ " “ 
ὄνομ. τῷ δάλε] τοεριεῖλε δὴ τὴν ἀδικίαν τῇ λαξ Ἐἐμωράνϑην] ἐμαρ- 
ταιωϑὴν (0) 1ἱ. τοπρωϊ] τῶ πρωι τὸν ὁρω"]α] - Δαυὶδ 12. ἔγω 

» ΝΥ ᾿Ὶ 4. ἡ Ἃ : [4 Δ. Ὁ 2 Ν 9 ᾿ 

εἶμαι αἴρω) ἐγω ἐρω 13. καὶ ἀνήγί.] καὶ ἀπήγί. αὐτῷ εἰ ἐλϑῃ. εἰσ- 
,. 

ελϑη (ἢ.) λιμὸς] λοιμὸς διώκοντές σε] καϊ]αδιώκεινσε τ14. ἔς!»] 

Ἢ καὶ τῶ τρίά ὠνθρώπε] ἀνθρώπων τς. ἡμέραι] ργαπιτι, αἱ 
ἀπὸ τρωϊϑεν---ἀρίςου απαϊ (ἢς) ἕως ὠρίςε ὥραν ἤρξατο] ἀοοῦ 

 ε ᾿ »ἊἋΝΦ 4 , “Ὁ ᾽ "» Ὁ“ Ν ᾿ Ψ 
καὶ ἕως] κα καὶ τό. αὐτὴν] ἐν αὐτῇ ἐν τῷ λαῷ] τὸν λαὸν ἢν} 

ε Ἃ Α Ν ῃ 45,7 «ε Ἷ 3 ,,» 

Ἢ ἐσηκῶς 17. τὸν ἀγ[ελον) ἀείπτ ἠδίκησα] ἡμάρτηκα» ἔγω εἰμι 
«ε Ἁ 3 ’ ᾽ Σ Ἁ ,», ἌἮγ} Ἁ τ 2 ἫΝ 9 

ὁ ποιμὴν ἑκακοποίησα ἐν ἐμο!} ἐπ ἔμοι 18. ἦλϑε] εἰσηλϑὲν 

πρὸς Δαυὶδ] ἀεῖαπε ἐν τῇ ἡμ.] α ἐν. ϑυσιαςήρ.] - τὸ ἀγαϑὸν 
᾽ 1 ζω] 43. "“ ᾽ “εἰ ᾽ “.ε Ἁ - 

ἐν ὀφϑαλμοῖς αὐτά ἐν τῷ ὥλωνι] ἐν τῷ ἄγιω (ἢς) 109. κατὰ τὸν 

λόγον] καῖα τὸ ῥῆμα Γαδ) τς τοροφήτου καϑ᾽ ὃν] ἤμε καϑ᾽ 

Κύριος] ρταλτι, ὁ 40. εἶδε] ἴδε 21. Τί ὅτι] α οτι 
να} τὴν ἅλω (ῆς ἴῃ) καὶ συσχ. ὅτ. τἀ ἢπ. οοπ).} ἀείμηϊ 

22. πρὸς Δαυὶδ] ἀείαπε Λαξέτω---ὀφθαλμοῖς αὐτῷ] ἔσωσαν ἅπανἼα 

τῷ κυρίῳ μου, τῷ βασιλεῖ, καὶ ποιήσει τὸ ἀγαϑὸν ἐν ὀφϑαλμοῖς αὐτῷ 
[ [2 ς ΄ ΝΥ [2 Α ς 

ὁλοκαύτωμα! ) ὁλοκαυτώμαϊα 23. Τὰ σαντα) α τὰ 24. ὁ βα- 

σιλ.] αὐ ὅτι ἀλλα] ἄλλ᾽ ἢ ἐν ἀναλλάγμ.) ἐν ἀλλάγμ. ἄνοί- 

σω] ἀνησω ({ς) τῷ Κυρίῳ Θεῷ μου] - Κυρίῳ ὁλοκαύτωμα ὅλο- 

καντωμαῖα Ὡς. καὶ τροσέϑηκε---ἔν τρρώτοις] αὶ οὐπὶ ἰπίεγπιεά. 
τῇ γ}] καὶ ἐπέσκεψε τὴν γῆν χαὶ συνεσχ.} καὶ συνεσχ. δὴ ᾿σρ.} 

Ϊλμ. 

καὶ ὑπὲρ} κα καὶ 127. 
24. μετὰ κοσμᾷ ὑμῶν} κα τς. 

Ά,» ’ τὼ ἐνδύμα]α) 
2. κ ε! ἐπὶ τ. ὕψ. σου 

Κύριος] ὀργὴ Κυρίου 
, 3 ϑῷᾷ “ὁὋ Α 4 ἃ ὦ 

ἐν αὐτοῖ;]) ἐν ἑαυτοῖς 2. τὸν μετ᾽ αὐτξ} 

., ς, “ 
τὸν ἄλω- 

ΠΠ. ΚΕσ. ΟΑΡ. 1. τ. πρεσξύτερ. προξεξ. ἡμέρ.] πρεσδυτερ. σφο- 

δοα, προξεῦ. ἐν ἡμέραις ι'ς. πρεσξυτῆς σφοδρα ἡκων εἰς ἡμέρας 127. 
περιέξαλλον]) περιεξαλον 125. 2. παῖδες αὐτῶπ-τῳ βασιλεῖ] παι- 
δὲς αὐΐς ἀντῳ λαξετωσαν τῳ κυρίῳ τῳ βασιλεῖ νεανιν πάρϑενον καὶ 
τυχραςήσεται εναῦ, τε βασιλέως 12). καὶ ἔςαι--ἐζήτησαν ἴῃ οὐχ. 

(ε4.] καὶ καϊακεισεται ἐν τῳ κολπῳ αὐ καὶ ϑερμανθησεται ὁ βασι- 
λεὺς καὶ ἐφητησαν 127. 4. γεάνιδα) παιδα (ῆς ἰη4) 12). ἐκ 

παντὸς ὅρ. Ἴσρ.] ἐν πανῇι Ισραηλ 1527. καὶ εὗρον ἅς. λὰ ἥη. ςοη,.] καὶ 

ευρισκασιν τὴν Αξισαγ τὴν Σωμανειτιν καὶ εἰσαγδσιν αὐΐην τῷ βασιλει 
127. 4. καὶ ἣν ϑαλπ. τ᾿ βασιλ.} καὶ ἦν τῳ βασιλει συνκοΐος 127. 
ς. ᾿Αϑωνίας υἱὸς ᾿ΑὙγ15} Ορνειὰ νιος Δαυιδ 127. ἐπήρετο] ἐπῆρτο 

12ς. εἐπηρατο 127. παρατρέχειν) προτρεχούζας ι2). ἔμπροσϑεν] 
ν 157. Ὁ. ἀπεκώλυσεν αὐτὸν] ἐπετίμησεν αὐΐω τ2). ἐδέποτε--- 
ἐποίησας} τωποτε εἰπὼν τι οτι πτεποιήχας τὼς 127. καί γε αὖ- 
τὸς ἄς. δὰ ἢ, σογ).} καὶ ἅτὸς καλος τῇ οψει σφοδρα καὶ τοῦτον 
ἐγέννησεν μέϊα τὸν Λξισσαλωμ 127. 7. Καὶ ἐγένοντο] καὶ σαν 
12]. τ υἱ5 Σαρεϊας] υιβ. Σαρδία 1255) 127. καὶ μετὰ] α μέϊα 

τῶς. καὶ ἐξοήϑ' ὁπ. ᾽Λϑων.Ἷ καὶ αὐϊελαμίξξανοντο αὐΐξ ιᾳ5). 8. Το- 

ἰυ5 αὐεξ τ2ς. Σαδὼκ) Σαδδεκ 12). Ἰωδαὲ] Ιωαδ 127. Σεμεεὶ] 
Σαμαιας 127. καὶ Ῥησὶ δίς. δά ἤἥη. ςοπ1.] καὶ οἱ ἑταῖροι αὐξ οἱ ον- 
τες δυναῖοι τῷ Δαυιδ οὐκ σαν μετα Ορνεια 127. ο. Ἑαὶ ἰϑυσιώσεν 
τ Ῥωγὴλ] καὶ εϑυσεν Ορνειῶ βοᾶς καὶ προδαΐα παρα τὸν λιϑὸν τον εν 

Σελλαϑ τὸν ἐχόμενον αν (ῇς) του Ῥωγηλ 127. καὶ μότχες] βοας 
μοσχὲς τς. μετῶ αἰ ὴ 18} παρὰ τον λιϑον 1Ὡς. ἐχόμενα] ἐχο- 

μένος ᾿ιᾶς. τοαὶὸ. τὸ βασιλ.} τὰς ταιδ, Δαυιδ του βασιλ. 125. 
1ο. τὸν προφήτην] α 127. καὶ Βαναίαν] α 12ζ. καὶ τὸν Βαναιαν 
127. καὶ τὲς δυνατὰς καὶ τὸν Σαλ.] καὶ δυναῖες συν τῳ Βαναιὰ και 

Σολομῶν, τοῦ 12ς. Σαλ. ἀδελφῷ. αὐτῷ} Σωλομωντα 127. Τῆς εἷς 
πε} ηλϑὲν 1292. λέγων] καὶ εἶπεν 12). Οὐκ ἤκεσας] κα οὐκ τ2 ς. 

ὅτι ἐξασιλ.--- ΑΥγ}5] οτι βεδασιλευκεν Ορνεία υἱος Αγίειϑ' 127.Ψ 

12. δεῦρο, συμξελ.} δὴ συμδελ. 127.. δὴ συμξελίαν] βασι (οἴ Δ 
ἴωρτα ἤπ.) τῶς. δὴ 127. καὶ ἐξελῶ τὴν ψυχ.] ὁπως σωσης τὴν ψυχ. 

127. τὴν ψυχ,. 25]λ12:. 13. Δεῦρο] α 125. ΡγροΠΉΙτ, χαὶ 127. 
λέγεσα)] α΄ῶς. κύριέ μου] α 127. λέγων] ρῥγατηῖτε. κα]α Κυριου 

τὰ Θὲξ 127. ὃ υἱός σβ)] υἱος με τᾶς. βασιλεύσει] ργωπηϊτε, αὐτος 
122. καὶ αὐτὸς) , αὐτὸς τὼς. καθιεῖται] καϑησεται 127. 
ἐδασ. ᾿Αδων.} βεδασιλευκεν Ορνεια 127. 14. Καὶ ἰδὰ] κ 157. 

ὀπίσω σῈ}] κα σε τὼς. μέϊα σε ι27. ις. τὸ ταμεῖον] τὸ ταμιεῖον 
12ς. τὸν χοιτωνὰ 127. 16. καὶ εἶπεν] καὶ εἰπὲν αντῃ 127. 

1). Ἡ δὲ εἶπε, Κύριε] καὶ εἰπὲν Βηρσαξεαι κυριε βασιλεῦ 127). ἐν 
Κυρίῳ---Σαλωμῶὼν] καΐα Κύυριου του Θεξ λέγων οτὶ Σολομων 127. 

τῷ Θεῷ σ5] Θεῳ τ5ς. βασιλεύσει) ρτοεπηΐϊε, αὐος 127. μετ᾽ ἐμὲ] 
μετ᾽ ἐμὲ τῶς. καθήσεται] καϑιειται τ2ς. ἐπὶ τῷ ϑρόνε μ8] ἐπὶ 

τῷ θρόνῳ σὰ τες. ι18. ἐδασίλ.} βεδασιλευκεν (ἔς 4101) 127). χύ- 
ριέ μου} α μου 127. 19. ἐϑυσίασε) εϑυσεν 127. μόσχες--πλῇ- 

505] τροδαΐα καὶ μοσχες εἰς πληϑος 127. καὶ ἀρνας} λα και τῶς. 

Ἰωαξ.--απαγίειλαι σοπι. ε4.] Ιωαξ τον ἀρχιςρατηγον χαὶ εἰ δια τοῦ 

χυριβ μου τοῦ βασιλέως γέγονεν τὸ τράγμα τοῦτο οτι οἱ οφϑαλμοι 
τσαΐϊος του λαξ προς σε απαγΐειλαι 12). τὸν ἄρχον] τον τΖς. 

20. πρὸς σέ) κ΄2ς. ὄπαγῖί. αὐτοῖς τί] ἀπαγί. σε τις τᾳς. ϑιρό- 

νου κε. δά η. «οι. ϑρονου σου 12ς. , 21. ὡ; ἀν--ἰασιλεὺς εν τῳ 

χοιμηϑηναι τὸν κυρίον μα τὸν βασιλεῶ 127. ἀμάαρτωλοι]) ἡμαρτηκόες 
122. 22.|δ}] α τᾶς. ἤλϑε! εἰσηλϑὲ τῶς. 53. ἄπηγί. τῷ βα- 

σιλεῖ } απηγίειλαν τῷ βασιλει λεγοιῖες 12. εἰσηλθε---σρόσωπον 
αὐτ} εἰσηλὴεν Ναθαν ἐνωπιοὸν τοῦ βασιλεὼς καὶ τοροσεχυνησεν τῳ 
βασιλει Δανιδ ἐπι τροσωπον αὐΐε 12). κατὰ τπρόσωπ. δες. δὰ ἔπ, 
ςοΠ|.} α 125. 24. Ναϑαν]κ 12ς, 12). Κυριε--εἶπκας] συ κχυ- 
ριε βασιλεὺ εἰρηκας λέγων 12). Λδωνίας] ργατηίττ, οτι τως. ὀπί- 
σω μ8} μετ᾽ ἐμὲ 12). καὶ αὐτὸς ὅς. αἀ ἤη. ςουν.}λ τας. ς. ἐϑυ- 
σίασε] τεϑυκεν 127. καὶ πρόθαα} ,. 1527. τὰς ἄρχ. τῆς δὺ- 
νῶμ.} τον ἀρχιςράτηγον Ἰωαθ 127. εἰσιν ἐσϑ', καὶ τοίν.] αὐτοι εσϑι- 
σιν καὶ σινεσιν 12). 26. ἐμὲ αὐτὸν] α αὐἷον 127. Σαλ. τ΄ δῶλέν. 
σου) ΣολομωνἾα τὸν υἱὸν σοῦ 12). ὃκ ἐκάλεσεν] οὐ χεχληῆκεν 127. 

27. Εἰ διὰ τὰ κυριου] καὶ ἴδια (ἢ) τοῦ κυριε 127. 
3 . γ᾽ 

καὶ οὐκ ἔγνωρ.] 
καὶ διατὶ οὐκ εγνωρ. 127. καϑήσεται) καϑισέαι (ἢς ἴῃ.) τ2ς. 

ἐπὶ τὸν ϑρόνον ὅτε. δὰ ἤμῃ. ςογ,.} ἐπὶ τοῦ ϑρονου σου μέτα σον τᾶς. 
τὸν ϑρόνον] του ϑρονον (ἢς 1ηΓ4) 127. 48. ὁ βασιλεὺς} κα 127. 

ἐνώπ. τῇῷὸ βασιλ. α 127. αὐτΉ] του βασιλέως 12). 0. Ὅτι 
καθὼς} α οτι τς. ἐν Κυρίῳ Θε] κα]α Κυρίου τῇ Θεξ (υζ {χρτᾺ) 

157. ὁνίςς σᾷ}]κ τ2ς. ποιήσω] ποιησει τζ2ς. τῇ ὑμέρα]} ῥτα- 
τοἶττ. ἐν 127. 31. Καὶ ἔκυψε---καὶ εἶπε] καὶ ἐκυψε καὶ τοροσεκυνη- 
σεν ἐπὶ τὴν γὴν τῳ βασιλει καὶ εἰπε τᾶς. 
αἰῶνα] εἰς τους αἰωνας 12. 

Δαυὶδ] α Ἰϑος εἰς τὸν 

32. ὁ βασιλεὺς Δαυὶδ]ὴ , ὁ βασιλεὺς 
12 ς. κα Δαυιδ 122. 43. ὁ βασιλ.} κα 125. μεϑ' ὑμῶν] μεϑ᾽ εαν-. 
τῶν 12). τὴν ἐμὴν] α τζς. καΪαγαγετε] καϊαξιδχσατε 127. 

344. αὐτὸν ἐκεῖ] α αὖον τας. Ἰσραὴλ] ἐ- καὶ Ιαδαν 127. κερα- 
τίνη) ἐν σαλπιγί, (πς ᾿πῆγ8) 127. ἃς. καϑήσεται]) καϑίσετε 12ς. 

καϑιεΐαι τ2). ἄντ᾽ ἐμ8] μετ᾽ ἐμε τῶς. καὶ ἐγὼ ἄς. δὰ βη. οοπι.} 
αῖῶς. καὶ αὐΐω ἐντελέμαι τα εἰναι εἰσηγάμενον (ῇς) ἐπὶ Ιεδαν καὶ ἐπε 
Ισραηλ 127. 36. τῷ βασιλεῖ] α τ2ς. 

Χερεῦϑι και Ὄφερεϑϑι καὶ εἰπὸν γένοιτο ὅτως καὶ πιςῶσαι τῶς- 

“σιςώσαι Κύριος] πιςῶσαι ἢπε Κύριος, 127. τὸ χυρίου μου) Ργα 

τοὺς λογους 127. βασιλίως] -Ἑ τὸ ρημα 125-. 437. Καϑὼς ἣν 
Κύριος] «τως εἰπεν Κυριος ὁ Θεος σου κυριε μον βασιλευ καὶ καϑὼς 
ἣν ὁ Κυριος 127. λ Κυριος 125. τοῦ βασιλ. τ. ὅς. αὐ ἔμ. 
οοπι.} α ιΖς. ὅτως εἴη μετὰ] δὅτὼς ἐξᾶι καὶ μετὰ 127. μεγαλύ- 

να.} μεγλαλυνει 127. 48. ὁ ἱερεὺς-- προφήτης) α οὐπΊ ἱπιεγπηεά. 

ιῶς. Βαναίας---ἰπεκαάϑισαν]) Βαναιας καὶ οἱ μετ᾽ αὐἿα καὶ ἐπεκαδι- 
σαν τὼς. καὶ ὁ Χερεϑι--ἐπεχαϑ.] καὶ ὁ Χορρει καὶ Οφελτει χᾶι ἐπὲ- 
διδασαν (ἢς ἔδοτε ἰπτὰ) 127. ὥπήγ. αὐτὸν] ἐπορευοῦο οπισω αὐκ τ27. 

39. τῆς σκηνῆς} τῇ σχηνωμαῖος 127. 40. τᾶς ὁ λαὺς] καὶ πᾶς ὁ 
λαος ἐχρορενον 127. εὐφροσύνην δες. δὰ ἤη. σοπλ.] εὐφροσυνὴ μεγαλη 
χα! νλὲν ἐν αὐλοις και ἔχαιρον χαρῶ μεγάλη καὶ Ἠχῆσεν ἢ Ὑ᾽ εν 

τῇ φωνὴ αὐων 1.2). 4ι. οἱ κλητοὶ --ἤκεσεν 29] οἱ ἐσθίοντες χαν 

πίνοντες μετ᾽ αὐΐξ καὶ αὐτοι συνετέλεσαν ἐσϑιοντες κᾶι ἤχδσεν 127. 
φαγεῖν} ,ἴῶς. τῆς κερατ.] του ἤχου 122. Τὶς ἡ--χόσης] τις 
ἡ βοὴ τῆς φωνῆς ἤχει μεγὰ 127. 42. εἰσῆλθε! ἡλθὲ 125. α 127. 
καὶ εἶπεν] - αὐτῳ 12). εἶ σὺ] αὶ εἰ 122. εὐαγγέλισαι] ευαγίε- 

λιέε 127. 43. καὶ εἶπε] αὶ 1Ζς. Καὶ μαλα]) λα 127- 

ἔςειλε] ἀπέφςαλεν (ῆς, σπι ἢ ἔιρογ αἷς. {ν}140.} 127. 

Ἀ-νφτ , 

Ἀχαι εἰπε-- πιςωσαι) Χαὶ 

44. ατ-. 
4.5. ἔχρισαν]. 
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ἐχρισέν τῷ 3,127. καὶ ὶ ἀνέξησα»] καὶ ἀνηγαγον αὐῇον 127. 

ἢ γὴ κρανγὴν 127. αὕτη ἡ φωνὴ] αὐτὴ εξιν καὶ φωνὴ τοῦ ἤχου 127. 

46. ϑρόνον] ϑρονε 12ζ. τῷ ϑρονε 127. βασιλείας] ῬΓΘΕΠΙΪζ. τῆς 127. 

47. Καὶ εἰσῆλθον] καιγε ηλϑὸν 127. τὸν βασιλέα] κ΄δς. Δαυὶδ, 
λέγονἾες] Δαυιδ, καὶ εἰσεληλυϑασιν μονοι καὶ εἰπὸν 127. ὁ Θεὸς] 

Κυριος 127. Σαλωμὼν] του νιε σὰ Σολομωος 127. καὶ μεγαλύ- 

γαι---ϑρόνον σου] καὶ οὔπὶ ἱπίογτηδά. 12ξ. 
τῆς κοιτης αὐῇε 127. 
12ξ. 

τὴν κοίτην)  αὐῇε τὴς. 
48. Καί γε-- Εὐλογητὸς] καὶ εἶπεν εὐλογῆτος 

Καί γε ὅτως] και τως 12). Ἐὐλογητὸς] ευλογημενος 127. 
40. Καὶ ἐξέςησαν---καὶ ἦλθον] καὶ ἐξανεςησαν καὶ ἀνεπηδησαν ποαύϊες 
οἱ κεχλήμενοι νπὸ τε Ορνειὰ καὶ ἀπηλιον 12). τῷ δωνίς} τὰ 12 ξι 

καὶ ἦλϑον] καὶ ἀπηλϑὲν 12 ὃ: ἀνὴρ εἰς τὴν ὁδὸν αὐτῷ] εκαςος εἰς 

τῆν ἐᾶντα οὗον 127. 50. προσώπου Σαλ.} τοροσωπου τε βασιλεὼς 
Σολομώντος 127. καὶ ἀνέςη] α ἴζς. ἀπῆλϑε] αἀπηλϑεν εἰς τὴν 

σκηνὴν τῇ Κυρίου 127. καὶ ἐπελαάξ.] και ἐκχρατῆσεν 127. ΣΙ. Καὶ 

ἀνηγγέλη --ϑυσιαρηρίου] α Ουπὰ ἰηίογπιοά: 127. λέγοντες) λα Ι2ζ. 

τὸν βασιλ. Σαλ.], 12ς. Ὀσμοσάτω] ομωσατω τὼς. Σαλ. εἰ αὶ 
ϑανατώσει] ὁ βασιλεὺς Σολ. τα μη ϑαναΐωσαι 127. τὸν δξλον] ργα- 
τηϊο μὲ τως. Ρο ῥομφαίᾳ ἴῃ ἔπε σοπι. δά ας καὶ ἀπηγίειλαν ὅτο. 
1.6. αυοὰ ἤιρτγα οπιϊῆί 1:27. 2. εἰ τεσεῖται---γὴν} οὐ μὴ πεσῇ 

ἄπο τῆς κεφαλὴς αὐτὸ ϑριξ ἐπὶ τὴν γὴν 127 
ϑανατωθ.] αποϑανειται 127. 
κατηγαγεν 127. 
καὶ εἰσῆλθε] αὶ 12ζ. 
Δεῦρο] πορευξ 127. 

ὍΑΡ, ΧΥΙ]. τ. Καὶ εἶπεν---Ζἢ Κύριος] ἐγένετο λογος Κυριου προς 

Ἦλιον τὸν τοροφητὴν ζη Κυριος ό:. ἔτη) εϑη 6ι. ὅτι] αὶ δι. 

καὶ ἐὰν] εαν; δὲ τ27. 

ς3. κατήνεγκαν] κατηγῶγον τς. 
᾽ ’ “ 

ὥπανωθεν τ} ἐπανωθεν τὸ τῶςζ. απὸ Τῇ τοῦ. 

χαι εἰσηλϑὲν Ορνεία 157. Σαλ. 31 τς. 

Ἐρῆγ. ὅγτζ. 2. Ἠλιδ)] - λέγων ό:. 4. τῷ ἐπὶ) τὼ Αι όι. 
4. πίεσαι) πιεται ὅτ. διατρέφειν] ργαυιῖττ. του ὅι. 6. κρέα) 

χρεῶς 1. 7. χειμάῤῥους) χείμαρρος ὁι. 9. Σαρεπ]ὰ] Αρεφϑα 
ότι. 12. καψάκῃ] καμψακη ότι. 14. ὑδρία} υδρισκη ὅτ. καψά- 
κης}] καμψακης (ἔς ἰπῖα) ὅ:. τῆς γῆς] Ρταδτηῖϊί. πασης ὅτ. 
τό. Καὶ ἡ ὑδρ.} α και ὅ:. 17. τῆς κυρίας] τα χυρια ὅι. 18. Καὶ 

εἶπεν] -“ ἡ γυνη ὅτ. σοὶ] σὺ ([οτῖε ργῖπιο σοι) ὅσ. εἰσῆλϑες] ηλ- 

ϑὲς ὅτ. 23: ἔδωκ. αὐτὸ] εδωκ. αὐον 61. 424. ὅτι-- Θεῷ] οτι σὺ 
ανϑρ. Θες εἶ ὅτ. 

ΟΑΡ. ΧΥΊΠ. 32. λίϑους (εαυΐϊτυν καὶ ιάσατο ϑυσιαςηριον Κυριου 
τὸ καϊεσκαμμενον ὅτ. ϑάλασσαν χωρδσαν ψαλαᾶ χωρεν (0) ὅτ. 
41. ἐςοίδασε)] ἐπεϑῆχε ὅι. ἐπὶ τὰς 1] εἰς τὰς 6ι. εἶπε] εἰπεν 
Ηλιας όι. τέσσαρας} δυο ὅτ. ἐπιχέετε] επιχεετωσαν ὅι. 
ὁλοκαύτ.] ϑυσιαφηριον ὅτ. 24. Τρισσώσατε) τρισσευσατε ὅτι. 

ἃς. ϑάλασσαν)] ϑάλαα ὅτ. ἔπλησαν] ἐπλησεν ὅι. 46. ἐπάκβσ. 

μου 27 ἐπακεσ. μοι ότ. γνώτωσαν} γνωτωόι. σὺ εἶ} -᾿ μονος 
ότι. τὰ ἔργα ταῦτα] ταντὰ ταντα ὅτ. 27). Ἐπαάκεσόν μου τ 

--ὁ Θεὸς} αὶ οὐπὰ ἱποτηεά. ὅς. ὀπίσω] “ σου όι. 

ΙΝ. ΕΟ. ΟΑΡ.1. τ. Καὶ ἡϑέτ. Μωὰξ] Μωαξ δὲ ηϑετ. τὸς. 
2. ἔπεσεν---Σαμαρείᾳ }εᾳνεδη Οχοζειας εἰς τὸ δικτυωτον νπερωον αὐτὰ 
τὸ ἐν Σαμάρεια 2). τῷ ἐν Σαμαρ.} του εν Σαμαρ. 125. καὶ 
ἠῤῥώςησε] καὶ ἔπεσεν καὶ ἡρρωςῆσεν 127. Δεῦτε] τορευϑητε 12 ζ) 

127.. ἐπιζητήσ.} ἐπερωτησ. (ἢς ἱπ8) 12). ἐν τῷ Βάαλ] δια 
του Βααλ (ἢς ροῖῆεῖ) 1927. μυΐαν) -- καὶ τροσοχϑίισμα 127. 
εἰ ζήσομαι) εἰ ζησωμαι 127. δὲ’ αὐτῷ] αὶ 127. ΓΕ ἄγϊελ. Κυ- 

ρίου] αγίελ. Θεὰ 127. ἐκάλεσεν Ἠλιδὰ] ἐλάλησε προς Ἡλιου τῶς. 
ἤς, πα Ἡλιαν, 127. ᾿Αναγὰς--ἀγγέλω»] αναςζᾶας απαϑΐησον τοις 
αγίελοις 12). ἘΞ! παρὼ τὸ μὴ εἶναι] εἰ μὴ παρὰ τὸ εἰναι 12ξ. 
εἰ δια τὸ μὴ εἰναι 12}. Θεὸν] - ἢ τρροφητὴν (ἢς ἰηῆα) 127. ἐν 
τῷ Βααλ] εν τῇ Βααλ 12ς. 4. Ὅτι τ] δια τουτοὸ τὼ). ἐκεῖ} 

ἐπ᾿ αὐτῆς (ῆς ἰπ6.8) 127. ὅτι 2] -Ἐπν αντὴ 127. ς. ἐπερρά- 

φησαν] απερραφησαν. ιῶς. 6. εἶπαν) εἰπον τῶς, 127. πρὸς αὖ- 
τὸν] ἴως. ἐπιρραφ.} ἀπορραῷ. 127. λαλ. πρὸς αὐτὸν] εἰπατε 
αὐτῳ 127. ἐπιζητησαι---εὸν] ἐχζητησαι ἐν τῷ Βααλ μυιαν προῦ- 
οχϑισμᾶ ϑεὸν (ἔς νεγ. 16.) 12). ἡ κλίνη] Ῥγϑετηϊτ, δία τοῦτο τῶδὲ 
λεγει Κυρίος 12). νε. ἐκ] ανεᾷ. ἐπ᾿ αὐτῆς τᾶς. αὶ κα]αξ. 

ἐπ᾽ αὐτῆς] α 127. η. καὶ λαλήσ. πρὸς ὑμᾶς τὲς λόγες γάτες] 

αιῶς. 8δ. εἶπον] εἶπεν 127. πρὸς αὐτὸν] α 12, 122. ζώνην 
ΠΡ Ἢ ζωνῃ δερματινῃ 127. καὶ εἶπεν] - Ὀξζείας 12). ἐς!]} 

λΙ27. ΕΟ ἀπέςειλε πρὸς αὐτὸν] αποςελλει Οχοζειας προς Ἡλιαν 

127. καὶ ἀνέξη---ἐκάϑητο] καὶ ἐπορευϑησαν προς αὖον, αυτος δὲ ἐκα- 

ϑητο 127. καὶ ἐλάλησεν] καὶ εἰπὲ προς αὐτὸν τὼς. ῬΓΘΠΊΝΙ, καὶ 
ἀνεθδη ὁ ἡγουμενος καὶ οἱ πεντήκοντα αὐτὸ καὶ ἡλϑὸν ἕως τε ανϑρωπου 
του Θεξ 127. πρὸς αὐτὸν, καὶ εἶπεν] αὶ 12ξ. 
ὅη9:] ταδὲ λέγει ὁ βασιλεὺς καϊαδηϑι 127. 

το. πρὸς τὸν πεντηχόντ.} α 12. 

ὃ βασιλ.---κατά- 

ἐκάλ. 46} α σε τ2ς. 
ἐγὼ] εἰμι εγὼ 127. πεντῆκχ. σβ) 

᾽ ΄ ΕΒ Ἁ Ν ΄ 2. “2 

ποεντήχοντάς σου (ἢς ροῆεα) τὼς. αὐτὸν καὶ τὰς τεεντήκ. αὐτξ] αὖ- 
τὰς τᾶϑς. τι. Καὶ προσέϑετο--ἀπέρειλω) καὶ προσϑεις ὁ βασιλεὺς 
απερεῖλὲν 12). ἄλλον πεντήκ.] πσεντῆκχ. ἐτέρον 127. καὶ ἐλάλη- 
σεν---καὶ εἶπεν] καὶ εἰπε τ2ς. καὶ ἀνεδη ὃ τεντηχονταρχος καὶ ἐλᾶ- 

νοι. 11. 

. ἡ πόλις] Ἢ 

δι. εἵλησε) εἰλησεν αὐΐην 6:1. 

". 

, λῆσεν προς τον οὐ δι δε του Θεὰ καὶ εἶπεν 127. ταχώῃ α 127. 
τῶ. Καὶ ἀπικρίϑη---πρὸς αὐτὸν] α οὔπὶ ἐπίεστηθα. 12 ς. ἐλάλησε] 

εἰπὲν 127. εἶπεν εἰ} α 147. ἐγὼ] εγὼ εἰμι 122. καὶ κατέβη 
δὲρ, δὰ ἔπι. σογη.} καὶ ἐγένετο ἕἰτως 16ζς. 13. Καὶ τροσέϑ.---ἡγέ- 

μένον] και τροσϑεις ὁ ὁ βασιλεὺς ετι αἀπεςειλεν τοεντηκονταρχον τρίτον 

12). ὃ τοεντῆκ. ὃ τρίτος] α 12ζ. κατέναντι] απεγᾶντι 157. 
ἐδεηϑῊ} ἐδεηϑὴν τᾶς. καὶ ἐλάλ. πρ. αὐτὸν] α τᾶς. καὶ εἶπεν] 
λεγὼν (ἢς Ῥοξεεα) 127. 
127. «καὶ ἡ ψυχὴ] και αἱ ψυχαι 127). . τάτων] α 127. 14. Το- 
ἴι5 ἀξείξ ζῶς. 16] (δου γαρ 127. τρώωτους] -" καὶ εκαςου τοὺς 
πεντηχοντὰ 12). 18. ἄγγελ. Κυρίου] αγίελ. Θεᾷ 127. πρὸς 
ἮΛ.} προς αὐτὸν τως. καὶ ἀνέρη ἅς. δὰ ἤη. σοπ).] και αγαρας 

κατεξη Ἡλιαξ καὶ ἐπορευϑὴ μετ᾽ αὐΐων προς τον βασιλεα 12}. μετὶ 
αὐτϑ} μετ ̓ αὐΐων τας. τ6. Καὶ ἐλάλ. πρὸς αὐτὸν] α τᾶς. πρὸς 
αὐτὸν} προς τον, βασιλεα Ἡλιας 127. 

οὐχ, οὕτως} δια ὄουτο 127.Ὀ ἀπ᾽ αὐτῆς] ἐπ᾿ αὐτῆς τζΖς. ὅτι 
ϑαν. ὠποϑ.} α τὰς. 17. Ἠλιδ] εν χερὶ Ηλιξ τς. Αὰ πῃ. 
ςοπΊ. δἀάϊι, καὶ ἐξαδιλευσεν Ἰωραμ. ὁ ὁ ἀδελφος Οχοζειου ἀντ᾽ αὐτὰ οτι 
οὐκ ἦν αὐτῷ υἱὸς 127. 18. ἃ ὁ ἐποίησεν και παϑῖα οσα ἐποιησεν 127. 

γε ἐγραμμένα] γεγραπῆαι 12). τῶν ἡμέρ.] κων 127. τοῖς βασι- 
λεῦσιν] των βασιλεῶν. τΩ7. ἔτη ὅδ} α οὐπὶ ἱπιεγπγθά. Ι2ζ. 

ὀκτωκα!ιδ,] πρωτῳ τᾶγ. ᾿Ιωσαφὰτ] του Ιωραμ, νιου Ἰωσᾶφατ τα7. 

᾿1άδα] -Ἑ εἐξασιλευσεν ΘΚ Ὲ υιος Ἀχααξ εν Σαμάρεια 127. 
ξοῶμ.} Ἔ υμου Ναξατ 127. 

ὀργὴ ([1.) τς. 
Αχααξ τ27. 

ΟΑΡ, 11. 6. ὧδε] σταυϑα 6 ἐς 
απὸ τῶν νιων ὅϊ. 

ἀμφοτ. δὲ 61. 

Ἵερο- 

ὀργῃ]} 
εἰς τὸν Οἶχον ᾿Αχ.] ἐπ᾿ αὐτῷ καὶ ἐπὶ τοὸ7ν οἶκον 

οὐκ ἀπέςη ἀπ᾽ αὐτῶν] , τῶς. 

ἕως εἰς τὸν] ως τε ὅτ. 7. υἱοὶ} 
καὶ ἔςησαν) Ῥγαοηἶτῖ, ἡλϑὸν δι. καὶ ὠμφότ.] 

ἐπὶ] ἐνώπιον 61... 8. Ἡλι] λιας (ἄς υδῖᾳιοε) 
καὶ ἐπάτ. τὸ ὕδωρ] και ἐπατ. αὐΐη 

τὰ υδατα ότι. ἔνϑα ὈΪ8] ενϑὲν ὅτ. ἦν ἐρήμῳ] δια ξηρας ὅι. 
9. ἐν τῷ διαδ. αὐτὰς} ὡς διηλθον ὅτ. :Αἴτησαι] αιτησον όι. ; ἐν. 

δὴ διπλὰ ἃς. δά ἤη. Ἑσοῃλ.} γεν. δὴ τὸ πᾷ τὸ επι σοι δίσσως ἐπ᾿ ἐμὲ 
ό6:. υἱ νἱάεῖγ. το. ἐὰν] τλη. εῶν ((οδ6:. 
καὶ ἐὰν μὴ] ἐᾶν δὲ μη ἰδης 6:. 11. ἐπορ; καὶ ἐλάλεν] και λαλουν- 

τῶν ὅτ. διέςειλεν] διεχωρησεν ὅ:. εἰς τὸν] Ῥγαθηνς. ὡς ὅτ. 
12. ἐξόα] ργαβγηῖῖ. αὐτὸς ὁ. ἐπελάδ, τῶν ἱματίων] ἐχρατῆσεν Ἐ- 
λισσᾶιε τα ἐμαιε ὁι. αὐτὰ] αὐτοόι. ῥήμαϊα) κι. 13. ὕψω- 
σεν] ἀνειλετοόι. ἘἮλιδ)]) τὴν λιου Ἑλισσαιε' δι. ἣ ἔπεσ.] τὴν 

τσεσουσαν (ἔς ροῖἕε1) ὅτ. ᾿ ἔπαν. Ἑλισ.] ἐπαν. αὐῆε δι. 14. ἕλα- 
δε] ελαξεν Ἑλισσαιε ότι. τὸ ὕδωρ] τα υδατα κἂν οὐ διηρεϑὴ ό:. 
καὶ εἶπε) καὶ εἶπεν Ἑλισσαιεό:. ἸΠΠοὺ---ἀφφώ] τοὺ δὴ εςιν ὃ Θεὸς 
Ηλιου αμφω τ. ἐπάταξε 29] ρταπηῖττ. στως ὁ. τὰ ὕϑατα ὅτε. 
δᾷ ἤῃ. οοπι.} τὰ υδατα καὶ διηρεϑη, και ἐπαΐαξεν Ἑλισσὰιε τα υδατα 
ἐκ δευτέρου καὶ διηρεϑη τα υδαῖα καὶ διηλϑε δια ἕηρας 61... 

καὶ ἔςαι] α και ὅτ. 

, 10. πό- 
λεως]}  ταυτηςόι. ὁ Κύριος βλέπει) ὅυ Κυριε ορας ὅϊκ΄ ἡ γῇ 

ἐτεχνεμένη] ατεχνεντα ὅτι. 0. ϑέτε]} ἐμξαλετεόι. ἅλα] αλας 

6ὅι:. καὶ ὶ ἔλαξων) ἝἙ αὐτω ότι. «ι. Ἑλισ. εἰς] ἐπι ότι. ἄλα] το 
'αλαςότ. οὐκ ἔςαι---ἀτεκνουμένη] αὶ συ πὶ ἰηϊοτηθά. ὅτ. 2). ἰάϑη- 
σαν] ιαϑη δι. ᾿ 

ΟΑΡΟῚΝ. τς. καὶ ἐκάλεσεν αὐτὴν] α 6:1. ΠΣ 

ΟΑΡ, Υ. το. σοι] εν σοι 61. 
ρει. Ἰδὲ εἶπον) ἰδὲ ἐλεγον δι. 
ἐξελευσεται προς με όι. καὶ εήσεται] α ὅι. 
Θεὰ ὅτ. τόπον] λεπρον ὅὁι. καὶ ὠποσυν. τὸ λεπρόν] καὶ ἀποσυ- 
ναξει αὐτὼ (ἢς) ἀπο τῆς σᾶρκος μου 6. 1τ12. Οὐχὶ-Φαρφὰρ] οὐκ 
αγαϑοι Λρδανα καὶ ῴαρφα ὁ. ὑπὲρ τσᾶντα] ὑπὲρ τὸν Ιορδανην 
καὶ ὑπὲρ παΐϊα 61. ἐξέκλινε} απεςρεψε ὅι. 13. καὶ ἤγ[ισ.] 
καὶ Ὡροσήλϑον ὅΙ. αὐτα}] .όι. ἐλάλησαν] εἶπον ὁι. Μὲεγαν] 
εἰ μέγαν ὁ... ἄἐχὶπ-εἶπε! οὐκ ἂν ἐποιῆσας καϑ' ὅτι εἰπὲν 61. 
τά- Ἑλισαιξ] τοῦ ἀνϑρωπε τοῦ Θεξ όι, σὰρξ αὐτῷ ὡς σὰρξ] σαρξ 
ἐπ᾿ αὐΐον ὡς 6ὅι.. 

Ο(οἱϊαίο Οοάϊο!8 Μεειτηδηὶ - 4 Ἀςρ. σαρ, χχὶ. τ. καὶ πέντε] ἀείσης 
᾿Αψιδα] Ελιδαν 2. ἐν ὀφϑαλμ.} ἐνωπιον (ῆς ἴῃ} κατὰ τὰ 
βδελυγμ.1 καὶ οὐκ ἀπεφρεψεν ἀπο τῶν βδελυμαΐων ἐξῆρε Κύριος] 
ἐξολοθρευσιεν τῶν υἱῶν] ἀε[ιπξ 3. ἐπέςρεψε] - Μανασσης 
κα]έσπασεν) καΐεπαυσεν ἀνέςησε] ἐφησεν ϑυσιαςήριον] ς-ηλας τὰ 
ἄλση] αταὰ καὶ προσεκύνησε ἄς. δὰ βπ. οοτη. 7 ἀεῖυπε 4. ὠκοδόμη- 
σε] ἀνεςήσεν ὡς εἶπεν, ἐν Ἱερεσ.] εν ὦ εἰπεν Κυριος προς Δὰδ και προς 
Σαλωμῶωνα τὸν υἱον αὐ λεγων, οτι εν αυτω᾿ω ς. καὶ ὠκοδόμ.-- διῆγε 
ἴῃ οοηι. 6. καὶ ἐςησεν Μανασσης ϑυσιαφηριον και ἐν αὐυτοις ἐδουλευσεν 
τὴ Βααλ καὶ εἰπεν ἐξα! Τὸ ὀνομᾶ μὲ εἰς τον αἰωνα. χῶϊ ὡχοδομησεν ϑυ- 
σιαςηριον ἐν ταῖς δυσιν αυλες (ῆς) οἰκα Κυρίου τὴ φρατία τῇ ραν καὶ 

ὅτως διηγεν 6. τὲς υἱὰς] τὰ τεκνα ἐν πυρὶ, καὶ ἐκληδονίζ.} ἐν πυρι 
ἐν γεξοῖν ἐν ονομαῖ!. καὶ ἐκληδονιζ. καὶ οἰωνίζετο---τῷ ποιεῖν} καὶ 
ἐφαρμακενετο καὶ εἐποιῆσεν ἐνγαςριμυϑους χαὶ ἐπαοιδους καὶ γνωςας 
καὶ σεραφιμ, και ἐπληϑύνεν τοῦ ποιῆσαι παροργίσαι] τὰ ταροργη- 
σαι 7. τὸ ὁ γλυπήὸν] τὸν χόνευτον κα! Τὸν γτν ἄλσους. ἐν τῷ 

ΤῈ 

11. Ναιμωὼν Ναιεμαν (ἃ ἜΣ 
Πρὸς μὲ τράντως ἐξελεύσεται], 

ἐντιμωϑθήτω) ἐντιμηϑητω δὴ τᾶς. - δὴ 

ἐκζητῆσαι] ζητησαι Σ2ὅεφ" 

Θε5} Κυριου του ᾿". 

Ἰ )ι.αμδιτρι, σα σαν. πτὶ 



" 

᾿ ᾿ ΡΥ Ψ ΄ . 
οἴκω] αλσε τὴν εἰκώνα (0) ἦν ἐποιῆσεν ἐν οἰχὼω Κυρις᾿  κ ὅ εἰπε Κύριος 

[1 

ἄς. δὰ ἤπ. σοπι.} ἐν ὦ εξελευξατο Κυρισξ ϑεσϑαι τω (ςοτί. το) ονομαὰ 

αὐῇα ἐκεῖ ἐν ἵλημ τὴ ἅγια πολὴ (η Ἄρτα [ἴπ. αν εδάὰ, πι,) εἰς τὸν αἰωνα 

εἰπεῖν 8. οὐ τροσϑ. τῇ σαλ.} οὐ σαλευσω δὲ τροσϑησω τπύόδα᾽ 

Ἰσραὴλ ἀπὸ] τοδα μου σαλευσαι ἀπὸ τῆς γῆς] τ᾿ Ισραῆλ ἧς 

ἔδωκα] ἦν εδωκα οἵ τινες φυλάξουσι] πλὴν ἐεαν φυλαξοζαι πάντα] 

καῖα τὰ παυντα ἐἘνετειλ.] - αὐτοῖς τὴν ἐντολ.} κα τὴν αὐτοῖς] 

ἀξεῖ Μωυσῇς] Μωυσις οὐπὶ ἡ {ΠρτᾺ ε εδά, π. 9. ἠφάνισε] εζηρεν 
υἱῶν] των νων, το. Κύριος] Κυριος ἐπὶ μᾶσσιν καὶ ἐπι τον λαὸν αυ- 
του ἐν χειρὶ δόλων αὐτῷ} ἀείαπι 
αὖἦε καί γε] ἀείιπε αὐτῶν] αὐΐου 15. Οὐχ ὅτως ἀείμης 

ὥςεπιντὸς] ὡς παντως αὐΐων ὠκδόοντος]} ἀεε 11. τὸ ςαϑμιον) τὸν 

σαϑμὸον αἴκου] τοῦ οἰκον ὁ λα. ἀπαλειφ.] το πιξιον απαλειφο- 
μένον καϊΪαςρίφεται) καϊαςρεψω. 14. ἀπεώσομα!]) ἀποδωσωμε (ς, 
οὐπὶ ὁ πίρτα ρήπι. ὦ) εἰς τρονομ.] α ες ις. ἐποίησαν] εποιῆσεν 
τὸ πονηρὸν] πονηρῷ με] ἀεεξ ὐπὸ τῆς] ἐφ᾽ ἧς (η[5) ἐξ Αἰγ.] εκ 
γῆς Αγ τι6. ἔπλησε) ἐπλήρωσε εἰς ςόμα] ἐπι᾿ ξοματι αὐτῇ 
ὧν] αὐτῶν ὧν (ἃ) τῇ ποιῆσαι] κα τὮ. 

1. ΡΑΚΑΙ1Ρ. ΟΔΡ. 1. ς. Υἱοὶ Ἰαφὲϑ] α τῶς. 6. Καὶ οἱ υἱοὶ} 
α αι οἱ τῶς. 9. Καὶ υἱοὶ] καὶ οἱ νιοι 127. Αἰνεῖ. α1. δὰ ἢἥπ. νεῖ. 
τό. πεοπόη ἃ νος. καὶ Λὲδ νεζ. 17. δὰ νου. ᾿Αρφαξαδ νεῖ, 24.- ἀ6- 
[πὲ οπιηΐα ἰπ (ὐοάϊοε 127. 12. ὅϑεν ἐζηλϑὸον) ὃς ἐζηλθεν τῶς. 

17. Ὑἱοὶ Σὴμ] ργαπηῖτι, καὶ 12 ς. 18. Καϊνὰ ἐγέννησε) Καιναν, 

ἢπςε ἐγεννησε, 125. 1. ὥδελφῷ αὐτῷ} α αὐΐε της. 40. αἱ γε- 
νέσεις] ἐγενήσαις (Π.) 127. 32. καὶ ἔτεκεν αὐτῷ] ἢ ετέκεν αὐτῷ 

12, λαυτῳ 1270. 35. Υἱοὶ) νιοι δὲ (ἤο 4110) 12ς. 43. Καὶ 
ὅτοι οἱ] τοι ΄᾿ῶὼς. 4ς. ὧντ᾽ αὐτὰ ᾿Ασὸμ] Ασωμ, ἰαπίυτη τς. 
Α Σεξλὰ νεζ. 47. δὰ ἔξασ. ἀντ᾽ αὐτῷ νεῖ. ςο.} α οὐ ἰηϊεσπγεά, 127. 

τὴν βασιλείαν] 

2. χιλ. καὶ ἑκα- 
3 ] Ἅ 

ἐνᾶντ. Ἰσραηλ-- 

Π. ΡΑΒΑΙΙΡ. ΟΑΡ. 1. 1. υἱὸς] ὁ νιος 127. 

τῆς βασιλειας τς. ὁ Θεὸς αὐτῷ] α αὐτα τς. 
τοντ. καὶ τοῖς κριτ.} χιλ. ἑκατοντ. χαὶ Χριτ. 12. 
Καὶ ἐπορ. νετ. 3.1 ἐναντ, ταανῖος Ἰσροιηλ καὶ ἐπορευϑησαν μετ᾽ αὐΐου. 
τὼς. 3. Γαξαὼν, ὃ ἐκεῖ ἦν] Γαδαω καὶ ἡ ἐκκλησιὰ μετ᾽ αὐΐξ πασα. 
ἐκει γαρ ἣν τῷ. 4. ᾿Αλλὰ χιδ.} καὶ τὴν χιδ. τ2ς. ἐκ πόλεως 
--σχηνὴν]- καὶ ἐπηξεν αὐΐην σκηνὴν τὼς. Δαυὶδ, ὅτι ἔπηξ. αὐτῇ] 
α 127. ἐν Ἱερουσ.} εἰς Ἱερουσ. 127. ς. υἱὸς Οὐρίου, νυ Ὧ] 

αἴ2ς. ἔναντι τῆς σκηνῆς Κυρίου] ἐναντιον τῆς σκηνῆς τόυ μαρτυρίου 
Κυριου 127. 6. Καὶ ἤνεγκε Σαλ. δες, δὰ βη. οοπη.} καὶ ἀνηνεγ. ἐπ᾿ 
αὐτῳ Σολομὼν ὁλοκάντωσιν χιλιαν τ25ς. 7. Ἐν Τῇ] ρτρπηῖῖ. καὶ 
τως. Θεὸς τῷ Σαλ.] Κυριος τῳ Σολ. 125. 8Β. πρὸς τὸν Θεὸν] 
λιῶς. . ὄνομά σου ἐπὶ] ονομα σὲ Κυριε ἐπι 127. ὅτι σὐ)]λσυ 

4 

ΕῚ 

[10 ὁ ἔμπροσθεν) ἐμπροσϑεν 
ΗΝ 

ΑΌΏΕΝΘΡΑ Επ' ἘΜΕΝΌΑΝΌΑ ἘΝ ὯΟΜῸ Π.᾿ 

125. τι, καὶ ἤτησας σεαυτῷ] ἀλλα ἡτῆσας τ2ς. ὅὕπως κρίνῃς 
ινὰ χρινεὶς τὼς. ἐδασίλευσα σε) εἐδασιλευσας τᾶς, 127. 12. ἐς 
οὐκ} ὡς σοι οὐκ τ2ς. 13. Ββαμά]ἑ Ῥαμα τως. τῆς ἐν] α εν τᾶς. 
τρὸ τροσώπου] αἴσρο τδς. τῆς σκην. τοῦ μαρτ.} ἤπε τους 127. 
ἐπὶ Ἴσρ.] ἐν Ισρ. 1225» ἀΔ.4- καὶ ἐγένοντο] καὶ ἐγένετο τΖς. χίλ. 
καὶ τετρακ. κα χᾶι 125. καὶ ὁ λαὸς δζς. Δ ἤη. ςοιῃ.} αὶ τ2ς. χαὶ 

ὁ λαος μετὰ τῶν αρμῶτων εἰς Ἱερουσαλήμ, 127. τς. ὁ βασιλεὺς} 
αἴῶς." τό. τῶν ἵππων] των ἱππέων τ'ς. τῶν πεζων τ2). Σαλ.] 
ΓΘ ΤΉ. τῷ 127. ἐμπόρων} ἐνιπορων 127. τὰ βασιλ.] Ργαθτηΐτ, 

ἐκ τῶς. ταοορεύεσϑϑα!] ῥγαπλῖ. τοῦ 12 ς. κα 122. 17. ὥρμα ἣν 
δις. δὰ ἢ. σοη).] αρμᾶ ἕν χίλιοις ἀργυροῦ καὶ ἡπππτων ρν ἄργυριου χαι 

οἱ βασιλεῖς ΧετΊαιων και Συριας ὅτὼ ἐν χερσιν αὐΐων ἐφερον τ'ς. χαὶ 
τοῖς βασιλεῦσι. Συρίας] και βασιλέων Συριας 127. 

ΟΑΡ. ΧΧΝ. 4. ρζὸ 29.1.19. 27. ροῖξ αὐτῷ Ι. ἐπίϑεσιν. 
ΟΑΡ, ΧΧΥ͂Ὶ. τ2. ἀεῖε ργβευηῖε, ἀπε νος. τῶν ἀρχόντων. 
ϑεφυυηίυγ Ναγίδιχεα ( οὐϊς]8 Μεδιτηδηὶ ἃ οἂρ. χχχὶ. νετ, τὰ. δὰ 

νεγ, 22. εὐυά, οδρίτῖβ ποῦ, τι. ἐπ᾿ αὐτὰς] ἐπ᾿ αυτων τῆς ϑυνά.- 
μεως} τῶν δυναμέων δεσμοῖς] δόμοις (ῇῆ5) τέδαις} τταιδὲς χαλ- 
καὶς ἤγαγον] -ἰ- αὐἴον 12. Καὶ ὡς ἐϑλίδη] και ἦν δεδεμένος καὶ 

σεσηδηρωμενος ολος εν οἰχω φυλακῆς καὶ ἐδέδωτο (ουπὶ ο ἔργα ὡ) αὐτω 
ἐχπυτύρων ([Πς) ἀρτος ἐν καϑμω βραχὺς καὶ υδὼρ συνόξη (Π) ολιγον 

ἐν μετρία Ὅγε ζην αὐῖον. καὶ ἣν συνεχωμενος καὶ οδυρωμενος φοδρὰ (βς) 
καὶ ὡς βιαίως εϑληδει Θεξ τῷ Κυρίου] Κυρίου του Θὲξ. καὶ ἐτα- 
πειν.] ὡς ἐταπειν. Θεδ) Κυριου 13. αὐτόν) Κυριον τὸν Θεὸν λε- 

γων-- οΙϊ ἤξο οσουττῖς Ῥγεοδιῖο Μδηδῆλϊβ : ̓τηοχ γενειτγ δὰ 2 Ρὰδ- 

ΤΑ ΪΡ. οΆΡ. ΧΧΧΙΝ. γεγ. 11. - καὶ ἐπήκεσεν---βοῆς αὐτῷ] καὶ εἰσηκόσεν 

Κύριος τῆς φωνῆς αὐξ και οἰχτειρισεν αὐτὸν καὶ ἐγένετο περι αὐτὰ Φλοῖξ 

ὥυρος και ἐτάκησαν ταίΐΐϊα τα περι αὐτὼν (Πο) σιδηρα. καὶ ιασατω 

Κυριος τον Μανασσην εκ τῆς ϑλιψεέως αὐτε αὐτός ἐςι Θεός ὅζς. 

δὰ ἤη. νεῖ, 1τ6.} ὁ Θεος αυτος ἐς! μονος. καὶ ἐλατρευσεὲν μόνω Κυριω εν 

ολή τῇ καρδια ἀντὰς καὶ ἐν ολῃὴ τὴ ψύχη αὐτου Πασας (πον (εϑο) 

τας ἡμέρας τῆς ζωης αντε. καὶ ἐλογισθὴ δικαιος καὶ περιῆλθεν τοὺς 

ϑέους τους ἀλλοτριους και τὰ γλυπῖα εἶ οἴκου Κυριου. καὶ παντὰ τα΄ 

ϑυσιαφηριῶ καὶ (ουπι ρυπέϊί5, φυλῇ τερυαίδτιηι) οχοδωμησεν ἐν ὄρη 
οἴκω (ἢ.) Κυριου. καὶ τρανῖα τὰ ϑυσιαςηρια τα εν ἡλὴμ (ἢς) και εξε- 

δαλεν εξω τῆς τσολεος (Ὀυπὶ ὦ ἤιργα βηαϊ. 0) καὶ κατωρϑωσεν τῷ ϑυσια- 
φήριον (ἅς) καὶ εϑυον ἐπ᾿ αὐτὼ ϑυσιαν σρῖου καὶ ενευσεως (6) χαι 

εἶπεν Μανασσης τω δουλευειν Κυριω τω Θεω Ισραηλ. 20. ἐκοιμήθη 
Μανασσ. εἐκοιμηϑὴ εν ἡρήνη (ἢ) καὶ ἔϑαψαν---οἴκου αὐτῷ] α οὐπὶ 
Ἰηςεγπιεά,. φι. Τοῖις ἀεεῖ. 22. ὡς] καΐα σαντα σα Μα- 

νωσσῆς ὃ ττατὴρ αὐτῇ] ὁ Ἰσατὴρ αὐτῇ ἐν τυρότοις ((ς) καὶ ταροξζυνεν 

Κυριον τὸν Θεὸν ἀντὰ. 

- - 3.4. “.Ὁὶ 


